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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 32294926 

4. Місцезнаходження 

 08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вулиця 

Промислова, будинок 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (044) 496-32-00, (044) 496-32-00 

6. Електронна поштова адреса  

 ir.nesterenko@ip-group.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 81 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  28.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://www.fozz

y.ua в мережі Інтернет 27.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління  

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)  

32. 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)  

33. Примітки: 

До складу змiсту рiчної iнформацiї емiтента не включенi наступнi пункти:  

 

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - емiтент не 

належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не користувався послугами рейтингового 

агентства протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" - емiтент не здiйснював 

випуск акцiй. 

 

"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента"- емiтент не 

здiйснював випуск акцiй. 

 

"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - протягом звiтного перiоду загальних зборiв 

емiтента не проводилось, так як емiтент товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. 

 

 "Iнформацiя про дивiденди" - емiтент не виплачував дивiденди протягом звiтного перiоду. 

 

"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не 

реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших 

цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери  емiтента" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних 

паперiв емiтента не реєструвалося.  

 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу 



власних акцiй не вiдбувалося, так як випуск акцiй не вiдбувався. 

 

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск облiгацiй емiтента у 

бездокументарнiй формi.  

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " - емiтент не 

займається переробною, добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням 

електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про  собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент не займається переробною, 

добувною промисловiстю, виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води. 

 

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - 

емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв.  

 

"Копiя(ї) протоколу(iв) загальних зборiв емiтента, що проводились у звiтному роцi" - не 

подається, так як емiтент не акцiонерне товариство. 

 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО.  

 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А00 № 0876 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.12.2002 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 728500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 29505 

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

 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

 10.71 - Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних 

кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання 

 46.34 - Оптова торгiвля напоями 

10. Органи управління підприємства 

 Управлiння Товариством здiйснюють: Вищий орган управлiння Товариства - Загальнi 

збори учасникiв та Виконавчий орган Товариства - Директор. Вищим органом Товариства є 

Загальнi збори учасникiв Товариства. Загальнi збори складаються з учасникiв або призначених 

ними представникiв. Представники учасникiв можуть бути постiйними або призначатися на 

певний строк. Учасник має право в будь-який час замiнити свого представника, сповiстивши про 

це iнших учасникiв. Кiлькiсть голосiв кожного з учасникiв на Загальних зборах визначається 

пропорцiйно частцi учасника в Статутному капiталi Товариства. Загальнi збори учасникiв 

обирають Голову зборiв. Загальнi збори розпочинає Голова зборiв. Позачерговi Збори учасникiв 

скликаються Головою зборiв або виконавчим органом Товариства. Загальнi збори можуть 

приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства. Управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства здiйснюється виконавчим органом Товариства Директором. Директор призначається 

та звiльняється Загальними борами учасникiв Товариства. Директор вирiшує всi питання 

дiяльностi Товариства, делегованi йому Загальними зборами учасникiв. Директор пiдзвiтний 

Загальним зборам учасникiв та несе перед ними вiдповiдальнiсть за виконання їх рiшень. 

Директор не має права приймати рiшення обов'язковi для учасника Товариства, без згоди 

Загальних зборiв учасникiв Товариства. Директор має право представляти Товариство та 

виконувати дiї вiд iменi Товариства, укладати угоди (договори), з урахуванням обмежень, що 

передбаченi Статутом Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

2) МФО банку 

 307123 

3) Поточний рахунок 

 26002070119346 



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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 

5) МФО банку 

 307123 

6) Поточний рахунок 

 26002070119346 

 

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 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536606045 17.07.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

16.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546410578 27.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

26.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546610577 27.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

26.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536403566 04.06.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536603565 04.06.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546403465 01.06.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

31.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546603466 01.06.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

31.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546403168 24.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

23.05.2016 

Опис Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 



планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546603169 24.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526403269 15.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

14.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526603268 15.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

14.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

3310 

14.07.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у Черкаськ?й област? 

13.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

3311 

14.07.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у Черкаськ?й област? 

13.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1510296410627 05.12.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у Київськ?й област? 

04.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1510296610628 05.12.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у Київськ?й област? 

04.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50228-64-

04075 

23.07.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у В?нницьк?й област? 

23.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50228-66-

04076 

23.07.2015 Державна ф?скальна служба 

України Головне управл?ння 

ДФС у В?нницьк?й област? 

23.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596410582 22.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526596610581 22.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.11.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556409714 13.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

12.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526556609715 13.11.2016 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

12.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526506410778 29.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

28.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526506610779 29.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

28.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526516409710 15.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

04.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526516609711 05.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

04.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1510276409355 23.10.2015 М?н?стерство доход?в ? 

збор?в України Головне 

управляння м?ндоход?в у 

Київ. обл. управл?ння 

контролю за об?гом та 

оподаткуванням п?дакцизних 

товар?в 

22.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1510276609356 23.10.2015 М?н?стерство доход?в ? 

збор?в України Головне 

управляння м?ндоход?в у 

Київ. обл. управл?ння 

контролю за об?гом та 

оподаткуванням п?дакцизних 

товар?в 

22.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526516410211 15.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

14.11.2016 

Опис Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 



планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526516610212 15.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

14.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

3312 

14.07.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черкаськ?й област? 

13.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

3313 

14.07.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черкаськ?й област? 

13.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50231-64-

05488 

19.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50231-66-

05489 

19.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152526-66-

4480 

06.12.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

05.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152526-64-

4479 

06.12.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

05.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526408390 25.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

24.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526608389 25.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

24.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152526-64-

3523 

15.09.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

14.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152526-66-

3522 

15.09.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

14.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526516402379 22.04.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

21.04.2016 

Опис Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 



планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526516606048 16.07.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

15.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526566400112 22.01.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

21.01.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526566600113 22.01.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м.Києв? 

21.01.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152526-64-

3290 

17.08.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

16.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152526-66-

3289 

17.08.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

16.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152526-64-

3291 

17.08.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

16.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526403463 01.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

31.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526603464 01.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

31.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526404489 30.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

29.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526604490 30.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

29.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536406785 13.08.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

12.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536606786 13.08.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

12.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

4229 

23.08.2015 М?н?стерство доход?в ? 

збор?в України ГУ 

22.08.2016 



М?ндоход?в у Черкаськ?й 

област? 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

4228 

23.08.2015 М?н?стерство доход?в ? 

збор?в України ГУ 

М?ндоход?в у Черкаськ?й 

област? 

22.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556403172 23.05.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

22.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596406545 01.08.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

31.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576401092 03.03.2015 Головне Управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

02.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576601093 03.03.2015 Головне Управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

02.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526566404042 22.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

21.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526566604043 22.06.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

21.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546403170 26.05.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

25.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546603171 26.05.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

25.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536402187 12.04.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

11.04.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536602188 12.04.2015 ГУ М?н?стерства доход?в ? 

збор?в України у м.Києв? 

11.04.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596411622 20.12.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

19.12.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526596612116 20.12.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

19.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596409716 10.11.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

09.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546407926 03.09.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

02.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546607925 03.09.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

02.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556403639 06.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

05.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526409043 01.10.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

30.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526604488 02.07.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

01.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536403173 22.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536603174 22.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546403137 24.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546603136 24.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546403462 30.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

29.05.2016 



у м. Києв? 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536403124 18.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

17.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536603125 18.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

17.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556408629 26.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

25.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526556608630 26.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

25.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50228-66-

04675 

12.08.2015 Головне управл?ння 

м?ндоход?в у В?нницьк?й 

област? 

12.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50228-66-

04674 

12.08.2015 Головне управл?ння 

м?ндоход?в у В?нницьк?й 

област? 

12.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556411269 30.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

29.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576407152 22.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 21.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576607153 22.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 21.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1510266401854 26.03.2015 ГУ ДФС в Київський област? 25.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1510266607128 23.08.2015 ГУ ДФС в Київський област? 22.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576411257 11.12.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576611258 11.12.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546410056 10.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 09.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546609808 10.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 09.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1510266402552 17.04.2015 ГУ ДФС у Київськ?й област? 16.04.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1510266602553 17.04.2015 ГУ ДФС у Київськ?й област? 16.04.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

4231 

20.08.2015 ГУ ДФС у Черкаськ?й област? 19.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

4230 

20.08.2015 ГУ ДФС у Черкаськ?й област? 19.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576408532 01.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 30.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576608533 01.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 30.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526586403718 13.06.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 12.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576603717 13.06.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 12.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50228-64-

05480 

19.09.2015 ГУ ДФС у В?нницьк?й област? 19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50228-66-

05481 

19.09.2015 ГУ ДФС у В?нницьк?й област? 19.09.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526406790 01.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 31.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526607032 01.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 31.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526406287 20.07.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 19.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556411486 12.12.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

11.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526566403175 26.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

25.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526566603176 26.05.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

25.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526566410777 29.11.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

28.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526566600023 22.01.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.01.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526566401337 15.03.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

14.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526566601338 15.03.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

14.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526586400433 08.02.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

07.02.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526586600434 08.02.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

07.02.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546408745 03.10.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

02.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546608863 03.10.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

02.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526516406047 22.07.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526516606046 22.07.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

21.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50228-64-

05486 

19.09.2015 Головне управл?ння 

Державної Ф?скальної Служби 

у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50228-66-

05487 

19.09.2015 Головне управл?ння 

Державної Ф?скальної Служби 

у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

506262703269 10.12.2015 Головне управл?ння 

М?ндоход?в у Житомирськ?й 

област? 

10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

506262902612 10.12.2015 Головне управл?ння 

М?ндоход?в у Житомирськ?й 

област? 

10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152508-64-

0664 

20.03.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

19.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152508-66-

0665 

20.03.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Черн?г?вськ?й област? 

19.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 1526556411489 12.12.2015 Головне управл?ння 11.12.2016 



алкогольними напоями Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526556611490 12.12.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

11.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596407836 12.09.2015 Головне управл?ння 

Державної ф?скальної служби 

у м. Києв? 

11.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576411255 05.12.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

04.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576611256 05.12.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

04.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526586403564 04.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526586603563 04.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1510336403830 04.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби  у Київськ?й обл. 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1510336603831 04.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби  у Київськ?й обл. 

03.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

3315 

16.07.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у Черкаськ?й област? 

15.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

3314 

16.07.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у Черкаськ?й област? 

15.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

50228-64-

05484 

19.09.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

50228-66-

05485 

19.09.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у В?нницьк?й област? 

19.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526576401364 15.03.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

14.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526576601365 15.03.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

14.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526586407158 20.08.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

19.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526586607159 20.08.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

19.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526506400431 11.02.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

10.02.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526506600432 11.02.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

10.02.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

1153 

01.04.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби  у Черкаськ?й обл. 

31.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

1152 

01.04.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби  у Черкаськ?й обл. 

31.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526536406787 02.08.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

01.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526536606788 02.08.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

01.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526403640 08.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

07.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526603641 08.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

07.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526403640 08.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

07.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526603641 08.06.2015 ГУ Державної ф?скальної 

служби у м. Києв? 

07.06.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

13465 

13.12.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

13.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501642131 18.12.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

18.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

12328 

20.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Херсонськ?й област? 

20.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641660 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661498 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641661 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661499 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641654 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661492 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151509641670 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151509661507 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641667 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661505 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641665 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661503 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641650 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661488 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641664 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661502 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641656 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661494 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641668 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

01.10.2016 



ДФС в Одеськ?й област? 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661506 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641659 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661497 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641657 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661495 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641663 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661501 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641653 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661491 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641655 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 151501661493 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 01.10.2016 



тютюновими виробами України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

12676 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

5-21-21-66-

12677 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

12680 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

5-21-21-66-

12681 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641658 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661496 01.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151521641669 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151521660037 01.04.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

01.04.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641652 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661490 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

12678 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

5-21-21-66-

12679 

10.10.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641651 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661489 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641666 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661504 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

144237 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

144238 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

144239 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

144240 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

144221 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

144222 30.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

29.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641662 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661500 05.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

144383 19.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

18.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

144384 19.10.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

18.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

13410 

10.12.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

5-21-21-66-

13411 

10.12.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

10.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501640291 22.03.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

22.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501660386 22.03.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

22.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

5-21-21-64-

08771 

21.03.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

21.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

5-21-21-64-

08772 

21.03.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Херсонськ?й област? 

21.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

144039 19.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

18.09.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

144040 19.09.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС у Миколаївськ?й област? 

18.09.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501642116 18.12.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

18.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661894 18.12.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

18.12.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

151501641877 05.11.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

151501661673 05.11.2015 Державна Ф?скальна Служба 

України Головне Управл?ння 

ДФС в Одеськ?й област? 

05.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596409045 16.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 15.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526596609044 16.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 15.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526596409712 14.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 13.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526596609713 14.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 13.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546409407 22.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 21.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546609408 22.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 21.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526556406783 16.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 15.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526556606784 16.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 15.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 



Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152324-64-

4227 

23.08.2015 ГУ ДФС у Черкаськ?й област? 22.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152324-66-

4226 

23.08.2015 ГУ ДФС у Черкаськ?й област? 22.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526410213 18.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 17.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526610214 18.11.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 17.11.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526526402066 31.03.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 30.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526526602067 31.03.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 30.03.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

506192701021 16.05.2015 ГУ ДФС у Житомирськ?й 

област? 

16.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

506192900908 16.05.2015 ГУ ДФС у Житомирськ?й 

област? 

16.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

152524-64-

1886 

20.06.2015 ГУ ДФС у Черн?г?вськ?й 

област? 

19.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

152524-66-

1887 

20.06.2015 ГУ ДФС у Черн?г?вськ?й 

област? 

19.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526516405633 09.07.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 08.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526516605632 09.07.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 08.07.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546407749 29.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 28.08.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546607748 29.08.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 28.08.2016 



Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546409151 15.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 14.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

1526546609153 15.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 14.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

1526546409152 15.10.2015 ГУ ДФС у м. Києв? 14.10.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

08-32-22224 06.06.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

05.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

08-32-22134 06.06.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

05.06.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

08-23-22126 24.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

08-23-22132 24.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

08-23-22204 24.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

08-23-22133 24.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

23.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

алкогольними напоями 

08-30-21954 19.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

18.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

Роздр?бна торг?вля 

тютюновими виробами 

08-30-21955 19.05.2015 Головне управл?ння ДФС у 

Запор?зьк?й област? 

18.05.2016 

Опис 
Для подальшого здiйснення окремих видiв дiяльностi, пiдприємство 

планує продовжувати дiю лiцензiй. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 ТОВ "САГАЛIТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 



 40961458 

4) Місцезнаходження 

 08132, м. Вишневе, вул.  Промслова, 5 

5) Опис  

 активи наданi емiтентом в якостi внеску активи внесенi 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СIЛЬПО 

РIТЕЙЛ" 

33870708 

08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вул. Промислова, буд. 5 

0,0002 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" 

35454345 
02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, 

кiм. 310 
99,9998 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

   

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Морозов Дмитро Борисович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 СН 516944 03.07.1997 Шевченкiвський РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 



 Заступник директора з операцiйної дiяльностi ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.04.2009, обрано невизначений 

9) Опис 

 Призначений загальними зборами учасникiв Товариства вiд 27.03.2009 р. (Протокол № 

16/09 вiд 27.03.2009 р.) Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має 

судимостей за корисливi або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає 

керiвних посад на iнших пiдприємствах. Попередня посада: Заступник директора з операцiйної 

дiяльностi ТОВ "ФОЗЗI-ФУД". Стаж керiвної роботи: 15 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди 

надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Товариства. Змiни в персональному складi 

посадової особи не вiдбувались. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Терещенко Тетяна Iванiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 КН 146700 26.06.1996 Гребiнкiвський РВ УМВС в Полтавськiй областi 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззi-В" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 16.11.2009, обрано невизначений 

9) Опис 

 Прийнятий на посаду вiдповiдно до Наказу № 457/УРЦ-к  вiд 16.11.2009 р. 

Повноваження та обов'язки - згiдно Статуту Товариства, особа не має судимостей за корисливi 

або посадовi злочини. Iншi посади, що займає особа: особа не займає керiвних посад на iнших 

пiдприємствах. Попередня посада: Головний бухгалтер ЗАТ "Фоззi-В". Стаж керiвної роботи: 13 

рокiв. Розмiр виплаченої винагороди надається вiдповiдно до внутрiшнiх документiв 

Товариства. Змiни в персональному складi посадової особи не вiдбувались. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37153128 

Місцезнаходження 02068, Україна, Дарницький р-н, м. 

Київ, вулиця Анни Ахматової, будинок 

23, квартира 96 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4374 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.09.2010 

Міжміський код та телефон (044) 379-16-74 

Факс (044) 379-16-74 

Вид діяльності Аудитор, що може проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових 

установ, що здiйснюють дiяльнiсть на 

ринку цiнних паперiв 

Опис Договiр № 085 вiд 01.03.2016 року. 

Товариство самостiйно не веде реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 26237202 

Місцезнаходження 49051, Україна, Дніпропетровська обл., 

Самарський р-н, м. Днiпропетровськ, 

вул. Курсантська, будинок 24 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 581264 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2011 

Міжміський код та телефон (0562) 312-077 

Факс (0562) 312-077 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

зберiгача цiнних паперiв 

Опис Договiр № Д-603 вiд 09.07.2012 р. 

Товариство самостiйно не веде реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплачених 

процентів 

за звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06.11.2008 856/2/08 Державна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

1 000 35 000 Бездокуме

нтарні 

іменні 

35 000 000 19,5 щокварта

льно 

0 01.10.2017 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вторинний ринок. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, 

на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: вiдсутня. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах: 30.09.2013 р. Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення № 3009/2013/2 вiд 30.09.2013 р. про переведення облiгацiй 

серiї "В"  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" з 30 вересня 2013 р. до Котирувального списку ПФТС 2-го 

рiвня у вiдповiдностi з пунктом 5.28 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї облiгацiй за звiтний перiод не проводилось. Спосiб розмiщення: розмiщення облiгацiй товариства 

здiйснювалось вiдповiдно до проспекту емiсiї Товариства. 

27.09.2013 року Загальними зборами учасникiв ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" (Протокол № 91/13 вiд 27.09.2013 р.) було прийнято рiшення про 

продовження визначених Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" строкiв обiгу та погашення облiгацiй: 1. строк обiгу облiгацiй 

ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" продовжити до 30.10.2017 р.; 2. дата погашення облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" - 01.10.2017 р. Вiдповiднi 

змiни до Проспекту емiсiї облiгацiй ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" серiї "В" було зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку 25.10.2013 року. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" створене (засноване) 

вiдповiдно до рiшення засновникiв вiд 25 листопада 2002 року. Товариство зареєструвало 

випуск вiдсоткових iменних облiгацiй в бездукоментарнiй формi iснування (Свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств  № 856/2/08 вiд 06.11.2008 р. Видане Державною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку) в кiлькостi 100 000 штук на суму 100 000 000. 

Випуск облiгацiй здiйснюється з метою залучення коштiв для розвитку мережi.  

21 травня 2012 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 

прийняло рiшення про приєднання до нього ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI КРЕДИТ" (Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 38182851). 

В 2014 роцi емiтент приймав участь  у приєднаннi товариства ТОВ "Сiльпо ПДВПП" вiдповiдно 

до протоколу №58/13 вiд 20.11.13р. та ТОВ "НОВА ЕКСПЕДИЦIЯ" вiдповiдно до протоколу 

№06/13 вiд 23.12.13р.  

Протоколом Загальних зборiв учасникiв ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" №181/2016 вiд 15.11.2016 р. було 

прийнято рiшення про видiл з Товариства нової юридичної особи - ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САГАЛIТ". 

 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

Вищим органом товариства є загальнi збори учасникiв. Управлiння поточною дiяльнiстю та 

роботою товариства здiйснює  Директор товариства. Фiлiй та дочiрнiх пiдприємств товариства, 

представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Змiни в органiзацiйнiй 

структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом: вiдсутнi. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

- Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 3052 осiб 

- Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом: 75 особи 

- Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 87 

осiб 

Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 2073107 тис. грн. Порiвняно з 2015 роком фонд оплати 

працi збiльшився. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента вiдсутня. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств 

 



Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить жодної спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду  емiтент не отримува пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх 

осiб 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Органiзацiя ведення  бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi на пiдприємствi  

здiйснюється бухгалтерiєю Товариства вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших чинних 

нормативно-правових актiв України. Вiдповiдно до облiкової полiтики емiтент використовує 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї; оцiнка убутку запасiв здiйснюється за методом 

середньозваженої вартостi; облiк фiнансових  iнвестицiй на дату балансу вiдображається по 

справедливiй вартостi, а саме по їх собiвартостi. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основною дiяльнiстю Товариства є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно 

продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, виробництво хлiба та 

хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських  виробiв, тортiв i тiстечок 

нетривалого зберiгання; оптова торгiвля напоями; оптова торгiвля тютюновими виробами; 

роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах; дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг 

мобiльного харчування. В зв'язку з тим, що емiтент займається роздрiбною торгiвлею товарами 

народного вжитку з великим асортиментом за звiтний перiод емiтент не отримував дохiд 10 i 

бiльше вiдсоткiв вiд продажу одного виду товарiв. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 



вартість і спосіб фінансування  

У 2013р. : 

 - Придбанi акцiї iменнi простi "Елiт Iнвест Проект" ПАТ в кiльк-тi  4978500шт. загальною 

вартiстю 22909,1 тис.грн. ;   

-  Збiльшення статутного капiталу ТОВ "ФГ2011" на 372 000,0тис.грн.; 

- Збiльшення статутного капiталу ТОВ "ФГ2011" на 52 999,8тис.грн.;  

- Створення ТОВ "Аверсс" шляхом видiлу з ТОВ "ФГ2011" статуний капiтал якого склав 298 

061,7тис грн.; 

-  Зменшення статутного капiталу ТОВ "Аверсс" до 213,5 тис.грн. ;  

У 2014р.:  

Продана частка 4,7605% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 91 200,7 тис грн.. 

Продана частка 5,83555% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 111 796,3 тис грн.. 

Придбана частка 10,59605% у статутному фондi ТОВ "ФГ2011", що складає 202 997,0 тис грн.. 

Придбана частка 100% у статутному фондi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", що складає 690 000,0 тис 

грн.. 

Продана частка 68,3% у статутному фондi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", що складає 471 270,0 тис 

грн.. 

Проданi акцiї iменнi простi "Елiт Iнвест Проект" ПАТ в кiльк-тi  4978500шт. загальною вартiстю 

22 909,1 тис.грн. ;   

У 2015р.: товариство не придбавало та не  вiдчуджувало  фiнансовi активи; 

У 2016р. - товариство збiльшили розмiр статутного капiталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" 

- вiдповiдно протоколу №03/2016 вiд 20.09.2016, в результатi чого статутний капiтал ТОВ ФГ  

склав  - 4 915 780 000,00грн. 

товариство зменшило розмiр статутного капiталу на 3 000 000,00 грн. ТОВ "ФГ2011" - 

вiдповiдно протоколу № 05/2016 вiд  02.12.2016, в результатi чого статутний капiтал ТОВ ФГ  

склав  - 1 915 780 000,00грн. 

 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація - За звiтний перiод  Емiтентом були проведенi такi правочини з власником  

iстотної участi ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ":  

- 1.Надано послуги оренди нежитлового примiщення вiдповiдно до договору 78-Р/2012 на 

суму 3 тис.грн. та отриманi грошовi кошти в сумi 3 тис.грн.;  

- 3.Отримано емiтентом  вiдсоткову  позику  вiдповiдно договору №РК/2/2010  вiд 

30.06.2010р.   в сумi 60897,1 тис.грн., та повернуто 37 392,7тис.грн. 

- 5.Вiдповiдно договору вiдсоткової позики №РК/2/2010 вiд 30.06.2010р.були нарахованi 

вiдсотки за користування позикою в сумi -133 621,8тис.грн. та сплаченi вiдсотки в сумi 42 662,7 

тис.грн.;  

- 7.Вiдповiдно договору №РК-01/05/13-2 вiд 01.05.2013р. на  право використання знаку для 

товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 632 тис.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 480,1тис.грн.;  

- 8.Вiдповiдно договору №РК-01/03/13-1  вiд 31.03.2013р. на  право використання знаку 

для товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 11 771,8тис.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги  - 11 152,1 тис.грн.;  

- 9.Вiдповiдно договору №РК-01/07/14-1 вiд 01.07.2014р. на  право використання знаку для 



товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала  913 659,6 тис.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 861 778,4тис.грн.; 

выделило согласно передаточного баланса часть задолженности на ТОВ "Сагалит" в сумме 

128136,7тис грн. 

- 10.Вiдповiдно договору №РК-01/07/14-04 вiд 01.07.р. на  право використання знаку для 

товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 526,7 тыс.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 550,00 тис.грн. 

- 11.Вiдповiдно договору №РК-01/07/14-05 вiд 01.07.2014р. на  право використання знаку 

для товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 526,6тис.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 550,00тис.грн.,  

-  

- 12.Вiдповiдно договору №РК-01/07/15-1 вiд 01.07.2015р. на  право використання знаку 

для товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 14042,1 тис.грн. сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 19843,5 тис.грн. 

- 13.Вiдповiдно договору №РК-01/12/15-2  вiд 01.12.2015р. на  право використання знаку 

для товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 526,00 тис.грн., сплачено емiтентом за отримуванi послуги - 400,0 тис.грн. 

- 14.Вiдповiдно договору №РК-02/01/15-1 вiд 02.01.2015р. на  право використання знаку 

для товарiв i послуг було надано в користування  торговий знак, загальна вартiсть користування 

склала 526,6 тис.грн. сплачено емiтентом за отримуванi послуги -579,2 тис.грн. 

- 15. Вiдокремило вiдповiдно передавального балансу частину Статутного капiталу на 

створення  ТОВ "Сагалит" в розмiрi 49,9 тис грн. 

- 16. Надало послугу по оформленню свiдоцтва на право користування ТУ в розмiрi 10,7 

тис грн..  

- Емiтент отримав сплату по договору РЕПО БВР-2016/2015 в розмiрi 6607,7 тис грн., та 

вiдповiдно умов договору сплатив суму в розмiрi 6652,0тис. грн.. 

- Вiдповiдно протоколу №21/2016  було нараховано дивiденди в розмiрi 500 012,5 тис.грн,  

та отримано сплату в розмiрi - 87 835,6 тис.грн. 

- Вiдповiдно протоколу №28/2016  було нараховано дивiденди в розмiрi 365 375,0 тис.грн,   

- Емiтент погасив вексель вексель АА 2223007 от 21.12.2015 в розмiрi 500,0тис грн. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби на ТОВ "ФОЗЗI-ФУД" утримуються на правах власностi. Основнi засоби на ТОВ 

"ФОЗЗI-ФУД" утримуються на правах власностi. Основнi засоби скаладаються з: обладнання, 

ступiнь зносу якого складає  65,72%, та знаходиться за адресами:: 

м. Київ, вул. Ак. Бутлерова, 1;м. Запорiжжя, вул. Новокузнецька, 20;м. Одеса,вул.Ак. 

Фiлатова,84;м. Запорiжжя, пр-т Ювiлейный, 22б;м. Бориспiль,вул. Київський Шлях,76;м. Львiв, 

вул.  Княгинi Ольги, 106;м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, 16;м. Василькiв, вул. Соборна, 64/1; 

м. Київ,  вул. Ярославiв Вал,3;м. Запорiжжя, вул. Рубана, 27;м. Одеса, Днiпропетровська 

дорога,93а;м. Днiпропетровськ, вул. Рабоча, 152,с8,9;м. Київ, вул. Героїв Сталiнграда,46;м. 

Самбiр, вул. Валова, 24/1;м. Дрогобич, вул. В. Великого, 7;м. Коростень, вул. Красiна, 11; 

м.Київ, Кловський узвiз,7;м. Запорiжжя, вул. Ситова, 4;м. Одеса, Фонтанська дорога,39;м. 

Днiпропетровськ, вул.Космiчна, 25д;м. Київ,вул.Русанiвська набережна,10;м. Черкаси, бул. 



Шевченко, 207;м. Львiв, вул. Шевченка, 358а;м. Київ, Харкiвське шосе,168;м.Київ, вул. Шота 

Руставелi,31а;м. Запорiжжя, вул. Українська, 6;м. Одеса,вул.М. Малиновського,33;м. Запорiжжя, 

вул.  Дудикiна, 28;м. Київ,вул.Мате Залки,6;м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;м. Львiв, вул. 

Наукова, 35 А;м. Київ, вул. Маршала Конєва,7; м. Київ, вул. Лютеранська ,7;м. Запорiжжя, 

Хортицьке шосе, 30 а;м. Одеса,вул. Гер. Сталiнграда,98в;м. Запорiжжя, вул. Руставi, 1г;м. 

Київ,вул. Малиновського ,5;м. Черкаси,  Ильїна ул, 411;м. Львiв, вул. Мазепи, 11;м. Київ, 

Дарницький б-р, 8а; м. Київ, вул. Медова,2;м. Мелiтополь, пр-т Хмельницького Богдана, 17;м. 

Одеса,п-т М. Жукова,5а;м. Харкiв, пр-т Гагарiна, 165;м. Київ,вул.Радужна ,8;м. Вiнниця, площа 

Гагарiна, 2;м. Львiв, пр-т Червоної Калини, 62;м. Остер, вул. Б.Хмельницького,54; м. Київ, п-

т.Правди, 66;м. Енергодар, вул. Радянська, 27 а;м. Одеса,вул. Ген. Петрова,51;м. Дружкiвка, вул. 

Ленiна, 32 а;м. Київ,вул. Закревського,61/2;м. Вiнниця, вул. Келецька, 105;м. Львiв, вул. 

Виговського,100;м. Лисичанськ, пр. Ленiна, 86; м. Київ, п-т. Перемоги ,87 ;м. Енергодар, пр-т 

Будiвельникiв, 45;м. Херсон,п-т Будiвельникiв,27а;м. Краматорськ, б-р Краматорський, 18;м. 

Київ,вул.Суворова ,4;м. Вiнниця, вул. Козицького, 51;м. Львiв, вул. Городоцька, 179;м. 

Днiпропетровськ, вул. Миронова,18A; м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 147;м. Вiнниця, вул. Зодчих, 2; 

м. Київ, вул. Гната Юри ,20;м. Олександрiя, вул. Героїв Сталiнграду, буд. 19;м. Херсон,вул. 49-ї 

Гв. дивiзiї,45;м. Нiжин, вул. Незалежностi, буд. 36/1;м. Київ,вул.Сагайдачного,41;м. Вiнниця, 

вул. Привокзальна, 2/1;м. Рiвне, вул.Р.Шухевича,12;м. Днiпропетровськ, б-р 

Катеринославський,1; м. Київ, вул. Бiлоруська,2 ;м. Днiпропетровськ, вул. Буковинська, буд. 

9;м. Одеса,вул. Довженко,4;м. Сєверодонецьк, пр-т Гвардiйський, 46;м. 

Київ,вул.Маяковського,75/2;м. Хмiльник, вул. Ленiна, 3;м. Рiвне, вул.О. Телiги, 49;м. Херсон, 

вул. Залаегерсег, 18; м. Київ, вул. Дорогожицька ,2;м. Днiпропетровськ, проспект, Гагарiна, буд. 

3;м. Овiдiопiль,вул.Шевченко(Ленiна),228;м. Чернiгiв, вул. Одiнцова, 9;м. Київ,п-т Лiсовий,39;м. 

Южноукраїнськ, пр. Ленiна, 35 ;м. Рiвне, вул. Київська, 69;м. Львiв, вул. Б. Хмельницького, 214; 

м. Київ, вул. О.Гончара ,96;м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 105;м. Одеса,вул.Ак. 

Вiльямса,75;м. Суми, пр-т М.Лушпи, 4/1;м. Бiла Церква, вул.Cквирське шосе, 230;м. Харкiв, пр. 

Московський, 256;м. Луцьк, вул. Кравчука, 23;м. Хмельницький, вул.Старокостянтинiвське 

шосе, 6/1-А; м. Київ,вул. Порика 5А;м. Днiпропетровськ, вул. Комунарiвська, буд. 4;м. 

Херсон,п-т 200-р. Херсона,8;м. Харкiв, вул.Космiчна, 23а;м. Київ,вул. Мiшуги, 4;м. Полтава, пр-

т Миру, 30 а;м. Ужгород, вул. Швабська, 3;м. Київ, вул. Лаврухiна ул., 4; м. Запорiжжя, пр-т 

Металургiв, 8 б;м. Київ, вул. Полярная, 20д;м. Запорiжжя, вул. Кремлiвська, 73;м. Київ, пр-т. 

Маяковского, 43/2;м. Київ, вул Булгакова , 11А;м. Днiпропетровськ, пров. Мокiєвської Л., буд. 

6а;м. Одеса,вул.Ак. Корольова,44;м. Марiуполь, Київська,27/1;м. Київ,вул.Стальського,22/1;м. 

Житомир, пл. Житнiй ринок, 1;м. Ужгород, вул. Ген. Свободи, 9-б;м. Кривий Рiг, пл. 

Визволення,1 к;м. Запорiжжя, пр-т Ленiна, 171 ;м.Київ, вул. Артема, 37/41;м. Запорiжжя, вул. 

Звенигородська, 14;м. Костопiль, вул. Грушевського,29; м. Одеса,вул. Добровольського,155;м. 

Днiпропетровськ, вул. Метробудiвна, 19 ;м. Запорiжжя, вул. Заднiпровська, 9;м. Львiв, вул. 

Широкая,87; м. Київ,вул. Малиновського ,34;м. Харкiв, вул. Гвардiйцiв Широнiнцiв, буд. 42;м. 

Iвано-Франкiвськ, вул. Гетьмана Мазепи, 168-а;м. Одеса,п-т М.Жукова, 2;м. Одеса,п-т 

М.Жукова,14;м. Запорiжжя, вул. Чарiвна, 155б;м. Запорiжжя, вул. Грязнова, 6;м. Київ, вул. 

Басейная,6; м. Київ,вул. Харкiвське шосе ,21;м. Харкiв, пр. Тракторобудiвникiв, буд. 130;м. 

Тернопiль, вул.Текстильна,28-ч;м. Запорiжжя, вул. Iванова, 1а;м. Одеса,вул.Ген. Бочарова,13а;м. 

Київ, вул. Якутська, 8;м. Запорiжжя, вул. Готвальда, 2;м. Мииколаїв, Ленiна пр-т, 98; м. 

Київ,вул.Чернобильская ,3;м. Харкiв, пр-т Героїв Сталiнграда, буд. 171;м. Тернопiль, бульв. 

С.Петлюри,2;м. Днiпропетровськ, вул. Марiї Кюрi, 5;м. Одеса,вул.Кримська,71;м. Київ, вул. 

Милославська, 10 а;м. Запорiжжя, бульвар Вiнтера, 30;м. Суми, вул. Харьковская, 2/2; м. 

Київ,вул. Западинська,15 А;м. Днiпропетровськ, вул. Новокримська, буд. 3а;м. Одеса,вул.Ген. 

Бочарова,44;м. Харкiв, пр-т Перемоги, буд. 62;м. Черкаси,вул.Дашкевича,26;м. Чернiгiв, вул. 

Музикальна, 1;м. Ужгород, вул. Минайська, 16 г;м. Вiнниця, 600-рiччя ул, 17; м. Київ,п-т. 

Перемоги ,47;м. Днiпропетровськ, вул. Пастера, буд. 12;м. Миколаїв,п-т Гер.Сталiнграда,20/7;м. 

Київ, вул. Борщагiвська,154А;м. Черкаси,вул.Ордженiкiдзе,46;м. Київ, вул. Бережанська, 22;м. 



Чернiвцi, вул. Головна, 265-а;м. Харькiв вул.Краснодарська181,а; м. Бiла Церква,вул. 

Гординського,2;м. Кировоград Большая Преспективная ул,53;м. Миколаїв,вул. 

Чер.Майовщикiв,17г;м. Київ, вул. Днiпровська набережна, 33;м. 

Черкаси,вул.Добровольського,5/3;м. Київ, просп. Петра Григоренко, 23;м. Чернiвцi, вул. 

Червоноармiйська,71;м.Луцк, вул. Волi,1; м. Славутич, пл.Привокзальна,5;м. Комсомольск, вул. 

Ленiна, буд. 89;м. Миколаїв,вул. Чкалова,82;м. Марiуполь, бул. Шевченка,54;м. Кам'янець-

Подiльський, Нiгинське шосе, 41/1;м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 3;м. Хмельницький, п-т Миру, 

46;м. Iвано-Франкровск, вул. Пiвнiчна  бул, 2а; м. Київ,вул Пiдлiсна,1;м. Кременчук, проспект 

50 рокiв Жовтня, буд. 13а;м. Одеса, Днiпропетровська дорога,72;м. Лозова, Микрорайон 5, 1;м. 

Київ, вул. Драйзера,8;м. Херсон, просп. Ушакова, 49;м. Хмельницький, вул. Шевченка, 34;м. 

Iвано-Франкiвськ, вул.Днiстровська ,3 м. Київ,вул. Щербакова 56/7;м. Харкiв, вул. Отакара 

Яроша, буд. 18д;м. Тернопiль, вул. 15-го Квiтня,5А;м. Днiпропетровськ, пр-т Газети "Правда", 

76/78;м. Теплодар, вул. Пiонерна, 1;м. Радомишль, вул. В. Житомирська, 1/2;м. Запорiжжя, пр-т 

40-рiччя Перемоги, 11 а;м. Київ, вул. Здолбуновская, 4 ;  м. Київ,вул.Пiвнiчна,6;м. Харкiв, пр. 

Московський, буд. 206/1;м. Тернопiль, вул.Живова,15А;м. Днiпропетровськ, пр-т Газети 

"Правда", 50;м. Одеса, вул.Ак. Фiлатова,1;м. Харкiв, вул. Свiтла, 19;м. Днiпрорудне, вул. 

Комсомольська, 11;м. Киев, вул. П.Тичины пр. 1-В; м. Київ, вул. Боженко ,107;м. Харкiв, вул. 

Кiрова, буд. 1;м. Тернопiль, вул.Кривоноса М.,2Б;м. Днiпропетровськ, бул. Слави, 5;м. Одеса, 

Французький буль.,16;м. Харкiв, пр-т Тракторобудiвникiв, 108;м. Бердянськ, вул. Свободи, 27 

в;м. Харькiв Тракторобудiвникiв пр.59/56; м. Київ, п-т. 50р-я Жовтня,15А;м. Полтава, вул. 

Зiнкiвська, буд. 6/1А;м. Київ, вул. Драйзера,21;м. Днiпропетровськ, вул. Чкалова, 12;м. 

Одеса,вул. Черняховського,1;м. Харкiв, пр. Слави, 3;м. Бердянськ, пр-т Пролетарський, 220;м. 

Черкаси  Шевченко бул, 208/1; м. Київ,вул. Фiлатова,7 ;м. Миргород, вул. Гоголя, буд. 98/6;м. 

Хмельницький, вул. М. Рибалка, 2А;м. Днiпропетровськ, пл.Петровського, 13;м. Київ,бул. 

Чоколовський, 6;м. Харкiв, пр. Людвiга Свободи, 30;м. Бердянськ, вул. Мiчурiна, 85 а;м. 

Мелiтополь 50-рiччя Перемоги пр-т, 18; м. Київ,бул.Чоколовський/вул.Єреванська 28/1;м. 

Кривий Рiг, бульвар Вечiрнiй, буд. 33;м. Київ,пров. Карельський,3;м. Кременчук, вул. Київська, 

5а;м. Київ,бул. Кольцова,14м;м. Харкiв, вул. Старошишкiвська, 6;м. Артемiвськ, вул. 

Воровського, 1;м. Харкiв, вул. Павлова, 44-б; м. Київ,п-т.Оболонський,36б;м. Кривий Рiг, вул. 

Димитрова, буд. 30а;м. Київ,Харкiвське шосе,144б;м.Харькiв Дружбы народiв ул, 279 а;м. 

Київ,вул. Мiнське шосе, 4;м. Харкiв, вул. Героїв Працi, 15;м. Бердянськ, вул. Димитрова, 40;м. 

Кривий Рiг, вул.  Лермонтова,37, м. Київ, ул.Еленовская, 3, м.Павлоград, ул. Горького ул.166, м. 

ОДЕССА Генуэзская ул, 5, м.Киев, ул. Луначарского 4 а; м.Киев, ул. Полярная ул, 20д; 

м.Чернигов ул.77-Й Гвардейской девизии; м. Львов, ул. Под Дубом, 7 Б; м. Днепропетровск 

ул.Пастера 6 а; м. Рiвне, ул. Гагарiна,16; м. Запорожье, ул. Новокузнецкая, 41; м. Запорожье, ул. 

Бородинская, 20 Б; м. Запорожье, ул.Победы, 64; м. Запорожье, пр.-т Советский, 13; м. 

Запорожье, ул. Чаривная, 74; м. Краматорск, ул. Маяковского, 1 М; м. Мариуполь, пр.-т Ленина, 

149;  м. Мариуполь, пр-т Металлургов, 112; м. Мариуполь, пр-т Победы пр-т, 21; м. Мелитополь, 

ул. Дзержинского, 79; м. Днепропетровск, пр-т Газеты Правда, 31Д; м. Кременчук, ул. 

Халаменюка, 7; м. Киев, ул. Майорова, 2; м. Киев, ул.Скляренка, 17; м. Киев, пл. Спортивная, 1 

А; м. Одесса, ул. Терешковой, 17/1; м. Киев, пр.-т Героев Сталинграда, 8А. 

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються за призначенням. Значних 

правочинiв емiтента щодо об`єктiв оренди протягом звiтного перiоду не було. Екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства немає.  Планiв 

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв Товариство немає. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами є високi процентнi ставки за кредити комерцiйних банкiв, податкове 

навантаження та нестабiльнiсть податкової полiтики у державi. 



 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

За перiод з 01.01.2016-31.12.2016 емiтентом було сплачено штрафних санкцiй на загальну суму - 

2 576,7 тис.грн. Порушення вимог ЗУ  "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту 

етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" Штрафнi санкцiї 

було сплачено за наступнi правопорушення: порушення вимог ЗУ  "Про державне регулювання 

виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробiв"; Порушення законодавства щодо прав споживача; Порушення податкового 

законодавства;  

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

ОФiнансування дiяльностi емiтента проводиться за рахунок власних та залучених коштiв. 

-  

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Невиконаних договорiв за 2016р. немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У планах Товариства подальше розширення торгової мережi, покращення якостi надаваних 

послуг. Впроваджуватимуться прогресивнi форми та методи  торгiвлi, реклами, маркетингу 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Оскiльки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД"  не здiйснює 

будь-якого виробництва, що потребує постiйного проведення дослiджень та розробок, у 

емiтента вiдсутня й будь-яка полiтика дослiджень та розробок. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД"  не витрачало жодних коштiв протягом 2016 року на 

здiйснення такої дiяльностi. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 

в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Найменування юридичної особи (дочiрнього пiдприємства, посадової особи) Дата вiдкриття 

провадження у справi Сторони Змiст та розмiр позовних вимог Найменування суду  

в якому розглядається справа Поточний стан розгляду 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2013 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 826/19038/13-а Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 



ТОВ "Фоззi-Фуд" 2013 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 826/1696/13-а Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/962/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/889/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/88/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС "оскарження рiшення про коригування 

 МВ та код УКТЗЕД" "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/870/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/859/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 810/5921/14Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/566/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/565/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд,  

810/5556/15" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/5535/14" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/5190/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  



810/5189/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/5133/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/4823/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/4821/15" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/4203/14" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3833/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3713/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 810/3667/15Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 810/3578/14Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3441/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3379/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3342/15" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3211/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв



 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/3004/14" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/2707/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд,  

810/2605/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд,  

810/2604/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/2593/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/2571/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/2189/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд,  

810/2040/16" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/201/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1999/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1988/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1987/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1830/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 



ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1829/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1828/14" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд  Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1826/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1825/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1824/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1823/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1822/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1821/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1820/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1819/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1818/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1792/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 



ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1791/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1788/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1787/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1663/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1662/16" Розглядається апеляцiною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1661/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1576/15" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1479/16" Розглядається касацiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 810/1435/14Розглядається касацiйною 

iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1141/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1103/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1102/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1101/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 



ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1100/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1099/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1098/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1096/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1095/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1094/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1093/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1092/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1091/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1090/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1089/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1088/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 



810/1088/15" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1087/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1086/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1085/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1084/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1083/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1082/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1081/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1080/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1079/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1078/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1077/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1076/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв



 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1075/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1074/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/104/16" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/103/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2015 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд,  

810/1029/15" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1001/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1704/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд, 

810/2366/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/2000/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1568/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд, 

810/1606/16" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/1703/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/2767/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 



ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/2838/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/2875/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/2940/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд, 

810/3289/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС про визнання протиправними дiй та зобов'язання надати висновок "Київський 

окружний адмiнiстративний суд, 

810/2655/16" Розглядається апеляцiйною iнстанцiєю 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/4177/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2016 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 "Київський окружний адмiнiстративний суд, 

810/4117/16" Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2014 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 810/7220/14Розглядається в пешiй iнстанцiї 

ТОВ "Фоззi-Фуд" 2013 ТОВ "Фоззi-Фуд" - Київська мiська митниця ДФС/Київська митниця 

ДФС визнати протиправним та скасувати рiшенян про коригування митної вартостi товарiв

 Київський окружний адмiнiстративний суд, 826/19038/13-а Розглядається в пешiй 

iнстанцiї 

 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Вiдсутня iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
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: 1 024 968 37 209 0 0 1 024 968 37 209 

  будівлі та споруди 144 215 0 0 0 144 215 0 

  машини та обладнання 836 811 14 797 0 0 836 811 14 797 

  транспортні засоби 32 894 22 407 0 0 32 894 22 407 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 11 048 5 0 0 11 048 5 

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 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 024 968 37 209 0 0 1 024 968 37 209 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на початок 2016 року - 1 953 547 тис.грн.,  на 

кiнець року - 108 559 тис.грн. Сума нарахованого зносу станом на 

31.12.2016р. - 71 350 тис.грн. вiдповiдно до прямолiнiйного методу 

амортизацiї основних засобiв та 100% в першому мiсяцi використання 

для малоцiнних необоротних матерiальних активiв. Нарахування 

амортизацiї основних засобiв здiйснюється на протязi строку корисного 

використання, що встановлюється в момент визнання об'єкту основного 

засобу активом (зарахування на баланс). Строки корисного 

використання основних засобiв визначенi в дiапазонi: Будинки та 

споруди в т.ч. полiпшення орендованих примiщень: вiд 1 до 5 рокiв. 

Машини та обладнання: вiд 3 до 10 рокiв. Iнструменти, прилади та 

iнвентар: вiд 4 до 5 рокiв. Ступiнь зносу основних засобiв та 

малоцiнних необоротних матерiальних активiв складає 65,72% 

(показник розрахований як спiввiдношення зносу накопиченого на 

кiнець 2016 року до первiсної вартостi на кiнець 2016 року). Ступiнь 

використання основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв дорiвнює 100 %. Основнi засоби 

використовувались за призначенням i пiдтримувались в робочому станi. 

За 2016 р. було придбано основних засобiв та малоцiнних необоротних 

матерiальних активiв на суму 515 548 тис.грн. В 2016 роцi з активiв 

Товариства вибули основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi 

активи, балансова вартiсть яких складає 2 360 536 тис. грн 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-2 632 994 -2 206 225 

Статутний капітал (тис.грн) 729 779 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

729 779 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 

Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 

зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 

майбутнiх перiодiв.  

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 



звiтного перiоду становить - 2 633 723 тис грн 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець звiтного перiоду становить - 2 633 723 тис грн 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить - 2 207 004 тис грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом на кiнець попереднього перiоду становить - 2 207 004  тис грн. 

 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв за звiтний перiод - 2 632 994 тис грн 

 менше скоригованого статутного капiталу- 729 тис грн           

Вартiсть чистих активiв товариства менша/бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги статтi 

155 п.3 Цивiльного кодексу України не дотримуються. 

 

 

 

 

 

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 4 214 963,05 X X 

у тому числі:  

фiнансовий кредит 29.09.2011 27 408 0,275 31.03.2017 

фiнансовий кредит 23.09.2008 5 210,153 0,19 31.03.2017 

фiнансовий кредит 30.10.2008 13 455,403 0,19 31.03.2017 

фiнансовий кредит 21.08.2013 30 700 0,21 17.09.2019 

фiнансовий кредит 27.06.2008 8 873,294 0,2 26.08.2018 

фiнансовий кредит 28.01.2016 60 982,635 0 10.04.2019 

фiнансовий кредит 30.04.2010 78 936,318 0,25 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.07.2008 56 265,082 0,22 25.12.2019 

фiнансовий кредит 27.06.2008 2 904,196 0,2 26.08.2018 

фiнансовий кредит 24.10.2016 358 0,19 31.03.2017 

фiнансовий кредит 07.11.2011 21 200 0,2 26.08.2018 

фiнансовий кредит 03.03.2004 21 290,011 0,2 26.08.2018 

фiнансовий кредит 28.02.2006 47 946,296 0,2 26.08.2018 

фiнансовий кредит 27.05.2004 17 715,646 0,22 25.12.2019 

фiнансовий кредит 04.08.2011 512 588 0,19 31.03.2017 

фiнансовий кредит 26.06.2008 1 564,76 0,19 31.03.2017 

фiнансовий кредит 31.07.2014 1 353,408 0,14 30.07.2019 

фiнансовий кредит 25.11.2011 18 800 0,22 25.12.2019 

фiнансовий кредит 13.03.2006 17 790 0,22 25.12.2019 

фiнансовий кредит 12.03.2008 26 800 0,22 25.12.2019 

фiнансовий кредит 15.12.2015 366,356 0,2 12.12.2018 

фiнансовий кредит 15.12.2015 400,592 0,2 12.12.2018 

фiнансовий кредит 23.06.2006 16 341,706 0,12 26.03.2017 

фiнансовий кредит 28.07.2006 19 305,509 0,12 26.03.2017 

фiнансовий кредит 16.08.2006 24 471,772 0,12 26.03.2017 

фiнансовий кредит 02.03.2011 21 950,916 0,12 25.12.2017 

фiнансовий кредит 26.04.2005 149 745,969 0,115 31.03.2017 

фiнансовий кредит 28.03.2006 65 581,766 0,115 31.03.2017 

фiнансовий кредит 30.09.2011 173 256,866 0,135 04.01.2018 



фiнансовий кредит 30.09.2011 133 616,01 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 100 212,008 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 102 069,728 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 108 763,432 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 407 862,87 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 374 249,256 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 145 040,305 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 145 183,943 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 150 318,011 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 30.09.2011 150 318,011 0,135 04.01.2018 

фiнансовий кредит 31.05.2007 52 628,205 0,115 31.03.2017 

фiнансовий кредит 15.07.2010 319 233,198 0,1308 31.03.2017 

фiнансовий кредит 31.05.2007 211 601,012 0,12 31.03.2017 

фiнансовий кредит 05.12.2007 52 695,883 0,135 04.12.2017 

фiнансовий кредит 27.05.2004 150 699,073 0,12 25.12.2019 

фiнансовий кредит 13.03.2006 49 529,779 0,12 25.12.2019 

фiнансовий кредит 13.09.2007 117 379,671 0,12 25.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 83 186 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 28 000 X X 

облiгацiї серiї "С" 19.11.2013 28 000 13 01.10.2017 

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 51 437 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 3 749 X X 

за iншими цiнними паперами 01.07.2014 3 283 0 30.06.2017 

за iншими цiнними паперами 01.10.2012 404 0 30.06.2017 

за iншими цiнними паперами 01.10.2015 62 0 30.06.2017 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 277 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 111 850 X X 

Інші зобов'язання X 4 410 276 X X 

Усього зобов'язань X 8 820 552,05 X X 

Опис Вiдсутнi зобов'язання за iпотечними цiнними паперами та 

фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права 

 

XIV. 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 

Вид інформації 



даних Комісії 

1 2 3 

16.11.2016 18.11.2016 Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення 

статутного капіталу  

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕМКОН-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

37153128 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 

23, кв. 96 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4374, 23.09.2010 

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 

 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

2016 

Думка аудитора умовно-позитивна 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕМКОН-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

37153128 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Анни Ахматової, 

23, кв. 96 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

4374, 23.09.2010 

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 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок  (звiт  незалежного аудитора)  

щодо фiнансової звiтностi 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-ФУД"  

станом на 31 грудня 2016року 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-ФУД", (далi - Товариство), що додається, яка 

включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк, Звiт про рух 

грошових коштiв (за прямим методом)за 2016 рiк, Звiт про власний капiтал за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, стислий виклад суттєвих облiкових 

полiтик, iншi пояснювальнi примiтки. 

Аудит проведений вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", Закону України "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо 

фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного 

аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у 

Звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", 

якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi. 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства є 

Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-

правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 

звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 



 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання та 

достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства 

та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає 

необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi 

на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи 

оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 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 

використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених 

управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi й належнi аудиторськi докази для 

висловлення умовно-позитивної думки. 

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки 

Ми не перевiряли статтi рiчної фiнансової звiтностi, що стосуються нарахування 

та сплати податкових платежiв та зборiв i їх похiдних статей, оскiльки це не 

передбачено договором на здiйснення аудиту. 

Крiм цього ми не приймали участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних 

активiв та зобов'язань, оскiльки були призначенi пiсля дати проведення 

iнвентаризацiї. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить не суттєвi викривлення мiж розкриттям 

iнформацiї статтi "нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)" на початок 

звiтного року та розкриттям iнформацiї, яка є обов'язковою для цiєї статтi 

вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi. 

Викривлення виникли внаслiдок неточностi в обробцi даних, на основi яких 

готується фiнансова звiтнiсть. 

Не змiнюючи своєї думки, звертаємо увагу на те, що згiдно П(с)БО 6 

"Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах" виправлення помилок, якi 



вiдносяться до попереднiх перiодiв, вимагає повторного вiдображення 

вiдповiдної порiвняльної iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 

Товариство на протязi своєї дiяльностi отримує, як прибутки, так i збитки, 

зокрема за 2014рiк Товариство отримало збиток в сумi 406 230 тис. грн., за 12 

мiсяцiв 2015 року збиток склав 1 405 909 тис. грн., а за 2016 рiк збиток отримано 

у розмiрi 383 557 тис. грн. 

Враховуючи обмеження, про якi йдеться у цьому роздiлi, та керуючись пунктом 

"а" статтi 7 МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", ми 

вважаємо за необхiдне висловити умовно - позитивну думку. 

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у 

параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова 

звiтнiсть Товариства подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-ФУД" станом 

на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати за  2016 рiк у вiдповiдностi 

до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. 

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України, вiдповiдає прийнятiй облiковiй полiтицi. 

 

Вступний параграф 

Основнi вiдомостi про товариство: 

Повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-

ФУД".  

Код ЄДРПОУ- 32294926 

Мiсцезнаходження товариства: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5  

Дата державної реєстрацiї: 02.12.2002р.  

Дата внесення останнiх змiн до статуту: 16.11.2016 р. 

Види дiяльностi за КВЕД-2010: 

47.11- Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами;  

10.71- Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних 

кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання; 

46.34- Оптова торгiвля напоями; 

46.35- Оптова торгiвля тютюновими виробами; 

47.25- Роздрiбна торгiвля напоями  в спецiалiзованих магазинах; 

56.10- Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування. 

 

 

 

Отриманi лiцензiї на здiйснення дiяльностi: 

Товариство має лiцензiї на провадження оптової та роздрiбної торгiвлi 



алкогольними напоями термiном дiї на один рiк та на провадження оптової та 

роздрiбної торгiвлi тютюновими виробами термiном дiї на один рiк. 

Середньооблiкова чисельнiсть працюючих складає 29 505 працiвникiв. 

Вiдповiдальними за вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики та 

фiнансово-господарську дiяльнiсть в 2016 роцi були: 

- Директор - Морозов Дмитро Борисович; 

- Головний бухгалтер - Терещенко Тетяна Iванiвна. 

 

Iнформацiя щодо оцiнки повноти та достовiрностi вiдображення iнформацiї про 

фiнансовий стан та фiнансовi результати Товариства у фiнансовiй звiтностi 

На дату перевiрки частка держави в статутному капiталi товариства вiдсутня. 

Випадкiв ведення позастатутної дiяльностi не встановлено. 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах.  

Валюту балансу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"ФОЗЗI-ФУД" станом на 31 грудня 2016 року в сумi 9 884 823 тис. грн. 

пiдтверджуємо. 

 

Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i 

результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому 

грошовому виразi шляхом безперервного документального, взаємопов'язаного їх 

вiдображення. 

Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного 

запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах 

ордерах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк ведеться в 

автоматизованому режимi за допомогою бухгалтерської комп'ютерної програми. 

Облiкова полiтика ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"ФОЗЗI-ФУД" в 2016 роцi об?рунтована наказом №1 "про облiкову полiтику 

пiдприємства" вiд 01.01.2008 року. Згiдно цього наказу обумовлений порядок 

облiку активiв, зобов'язань та власного капiталу Товариства, а також його 

доходiв та витрат. 

Пiд час перевiрки змiсту наданих бухгалтерських звiтних форм, аудитором 

встановлено, що показники в них взаємозв'язанi i тотожнi мiж собою, 

вiдповiдають даним реєстрiв бухгалтерського облiку, у фiнансовiй звiтностi 

вiдображенi усi показники, якi мають суттєвий вплив на звiтнiсть. 

Пiд час перевiрки були розглянутi бухгалтерськi принципи оцiнки окремих 

статей балансу, використанi керiвництвом Товариства та зроблено оцiнку 

вiдповiдностi застосованих принципiв нормативним вимогам щодо органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi,  чинне протягом перiоду 

перевiрки. 

При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Товариства за перiод з 

01.01.2016 року по 31.12.2016 року складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi 

в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв.  

На основi проведення аудитором тестiв встановлено, що бухгалтерський облiк в 



цiлому ведеться Товариством у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року № 

996-Х1V(зi змiнами i доповненнями), затверджених Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та iнших законодавчих та нормативно - правових 

документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi. 

В Товариствi створена постiйно дiюча iнвентаризацiйна комiсiя для вирiшення 

органiзацiйних питань та проведення iнвентаризацiйної роботи. 

 

На нашу думку, розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань, власного 

капiталу та фiнансових результатiв за перiод 01.01.2016 року по 31.12.2016 року 

подано у фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно, вiдповiдно до встановлених 

вимог чинного законодавства України. 

 

Фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської 

дiяльностi, а також встановленого ведення бухгалтерського облiку та подання 

звiтностi не встановлено. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть 

дiяльностi. Згiдно з цим припущенням Товариство розглядається як таке, що 

продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, 

нi потреби лiквiдуватися, припиняти дiяльнiсть або шукати захисту вiд 

кредиторiв згiдно iз законами або нормативними актами. Вiдповiдно, активи й 

зобов'язання облiковуються на тiй пiдставi, що суб'єкт господарювання буде 

здатним продати свої активи й погасити свої зобов'язання за умови звичайної 

дiяльностi. 

 

Аналiз фiнансового стану ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-ФУД" станом на 31.12.2016 року. 

 

Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були:  

1.Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016р.; 

2.Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк 

Фактичнi данi розрахованих коефiцiєнтiв для Товариства станом на 01.01.2016 

року та на 31.12.2016 року i їх орiєнтовне позитивне значення наведенi в таблицi: 

 

Показники фiнансового стану  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "ФОЗЗI-ФУД" 

№ 

з/п Показник Значення показника на  01.01.2016р. Значення показника 

на  31.12.2016р. Нормативне значення показника 

1 2 3 4 5 

1 Коефiцiєнт покриття 0,67 0,69 >1 

2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,37 0,67 0,6-0,8 

3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi  0,07 0,01 > 0 



збiльшення 

4 Чистий оборотний капiтал(тис. грн.) -3 267 352 -3 149 713 > 0 

збiльшення 

5 Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) -0,21 -0,27 >0,5 

6 Коефiцiєнт фiнансування -5,78 -4,76 <1 

зменшення 

7 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами -0,49 -0,44

 >0,1 

8 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу 1,48 3,89 >0 

збiльшення 

 

Коефiцiєнт покриття  розраховується  як  вiдношення оборотних активiв  до   

поточних зобов'язань   пiдприємства   та   показує достатнiсть ресурсiв 

пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних 

зобов'язань. 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується  як  вiдношення найбiльш  

лiквiдних оборотних  засобiв  (грошових  засобiв  та їх еквiвалентiв,  поточних  

фiнансових  iнвестицiй  та дебiторської заборгованостi)   до   поточних   

зобов'язань   пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства 

щодо  сплати  поточних зобов'язань   за   умови   своєчасного  проведення 

розрахункiв  з дебiторами. 

Коефiцiєнт абсолютної  лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових 

засобiв  та їхнiх  еквiвалентiв  i  поточних  фiнансових iнвестицiй   до   поточних   

зобов'язань.   Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує,  яка частина боргiв  

пiдприємства  може  бути сплачена негайно.  

Чистий оборотний  капiтал  розраховується  як   рiзниця   мiж оборотними 

активами пiдприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть та 

величина свiдчать про спроможнiсть  пiдприємства сплачувати  свої  поточнi  

зобов'язання  та  розширювати  подальшу дiяльнiсть.  

Коефiцiєнт платоспроможностi  (автономiї)  розраховується  як вiдношення 

власного капiталу  пiдприємства  до  пiдсумку  балансу пiдприємства  i  показує 

питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його 

дiяльнiсть. 

Коефiцiєнт фiнансування   розраховується   як  спiввiдношення залучених   та   

власних засобiв   i   характеризує   залежнiсть пiдприємства вiд залучених 

засобiв.  

Коефiцiєнт забезпеченостi   власними   оборотними    засобами розраховується  

як вiдношення величини чистого оборотного капiталу до   величини   оборотних   

активiв   пiдприємства i    показує забезпеченiсть пiдприємства власними 

оборотними засобами. 

Коефiцiєнт маневреностi  власного   капiталу   показує,   яка частина   власного   

капiталу використовується  для  фiнансування поточної дiяльностi,  тобто 

вкладена в оборотнi засоби,  а  яка  -капiталiзована. Коефiцiєнт   маневреностi   



власного   капiталу розраховується  як  вiдношення чистого  оборотного  

капiталу до власного капiталу.  

 

За пiдсумками роботи в перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.Товариство 

отримало збиток в сумi 383 557 тис. грн. 

 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

Визначення вартостi чистих активiв: 

Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2016 року має вiд'ємне значення та 

становить                 (2 632 110) тис. грн., менша вiд статутного капiталу, що не 

вiдповiдає вимогам законодавства. 

Вимоги пункту 4 статтi 144 Цивiльного кодексу України не дотриманi.  Якщо 

пiсля закiнчення другого чи кожного наступного фiнансового року вартiсть 

чистих активiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю виявиться меншою вiд 

статутного капiталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого 

статутного капiталу i зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту в установленому 

порядку, якщо учасники не прийняли рiшення про внесення додаткових вкладiв. 

Якщо вартiсть чистих активiв Товариства стає меншою вiд визначеного законом 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, Товариство пiдлягає лiквiдацiї. 

 

Виконання значних правочинiв 

Вiдповiдно до пп.14 п.7.7 Статтi 7 Статуту Товариства, до компетенцiї Загальних 

зборiв учасникiв Товариства входить, зокрема й надання згоди на укладення 

будь-яких угод, сума яких перевищує 50 тис. грн.  

На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, що 

виконання Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 

року, було здiйснено вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих 

аспектах, наведено достовiрно. 

 

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

Пiд час планування i виконання аудиторських процедур ми провели 

iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть 

фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього 

контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 

контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов'язаних 

з iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства, якi потребують розкриття в даному аудиторському 

висновку. 

 

Розкриття iнформацiї про дiї, що можуть вплинути на фiнансово-господарський 



стан емiтента. 

Судовi процедури 

В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу направляє та 

одержує претензiї. В 2016 роцi Товариство мало судовi процеси. 

 Виходячи з власної оцiнки та внутрiшнiх професiйних консультацiй, 

керiвництво Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не 

нарахованих збиткiв у результатi судових позовiв. Таким чином, у цiй 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдний резерв не створювався. 

Операцiї з пов'язаними особами 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд 

спiльним контролем або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, 

або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських 

рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою 

вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а 

не лише їх юридичнiй формi. 

На 31 грудня 2016року Товариство мало такi  пов'язанi  сторони: 

ПрАТ "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" - частка якого у Статутному капiталi Товариства 

складає 0,0002% Статутного капiталу. 

ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ" частка 

якого у Статутному капiталi складає 99,9998% Статутного капiталу. 

ТОВ "Старий Уж", частка Товариства у Статутному капiталi якого складає 100%; 

ТОВ "ФГ2011", частка Товариства у Статутному капiталi якого складає 100%; 

ТОВ "Аверсс", частка Товариства у Статутному капiталi якого складає 100%; 

ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI", частка Товариства у Статутному капiталi якого складає 

31,7%. 

Член виконавчого органу - Директор  

Посадова особа - Головний бухгалтер. 

Протягом 2016 року операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались у 

вiдповiдностi до чинного законодавства, порушень не встановлено. 

Подiї пiсля дати балансу 

Пiсля дати балансу жодних значних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть 

Товариства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали 

б коригування оцiнки балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося. 

 

 

Iншi питання 

Розкриття iнформацiї за видами активiв Товариства 

Станом на 31.12.2016 року загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на 

початок року зменшились на 654 675 тис. грн. та складають 9 884 823 тис. грн. 

Згiдно наказу про облiкову полiтику, встановлену на Товариствi, iнвентаризацiя 

наявностi товарно-матерiальних цiнностей, основних засобiв та розрахункiв 

проводиться вiдповiдно до вимог "Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, 



нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i 

документiв та розрахункiв", затвердженої Наказом мiнiстерства фiнансiв України 

№69 вiд 11.08.1994року. 

Згiдно наказу № 302/02-УМ вiд 30.12.2016року в Товариствi була проведена 

рiчна iнвентаризацiя основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних 

активiв станом на 01.01.2017року. 

 

 

Облiк нематерiальних активiв та накопиченої амортизацiї 

На нашу думку розкриття iнформацiї  щодо  нематерiальних активiв в цiлому 

справедливо i достовiрно вiдображає стан нематерiальних активiв Товариства 

станом на 31.12.2016 року, вiдповiдно до критерiїв, встановлених  П(с)БО 

8"Нематерiальнi активи" зi змiнами та доповненнями. 

За сiчень-грудень 2016 року амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась 

прямолiнiйним  методом шляхом рiвномiрного списання амортизованої вартостi 

кожного активу протягом його передбачуваного термiну служби згiдно облiкової 

полiтики та П(с)БО 8"Нематерiальнi активи" зi змiнами та доповненнями. 

 Станом на 31.12.2016 року  первiсна вартiсть iнших нематерiальних активiв,  якi 

облiковуються на балансi Товариства, складає 6 177 тис. грн., накопичена 

амортизацiя нематерiальних активiв 5 510 тис. грн., залишкова вартiсть 667 тис. 

грн. 

 

Облiк незавершених капiтальних iнвестицiй 

Станом на 31.12.2016 року Товариство має незавершенi капiтальнi iнвестицiї на 

суму                38 639 тис. грн., а саме: капiтальне будiвництво на суму 28 813 тис. 

грн., не введенi в експлуатацiю: основнi засоби на суму 8 149 тис. грн., iншi 

необоротнi матерiальнi активи на суму 1 627 тис. грн., нематерiальнi активи на 

суму 50 тис. грн. 

 

Облiк основних засобiв та їх зносу 

Облiк наявних у Товариства основних засобiв ведеться у вiдповiдностi з 

вимогами П(с) БО 7"Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями. 

Згiдно прийнятої облiкової полiтики Товариства до основних засобiв вiдносяться  

матерiальнi активи, строк корисного використання(експлуатацiї) яких бiльше 

одного року(або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року) та вартiсна оцiнка 

яких перевищує 2,5 тис. грн. 

До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи, вiдмiннi вiд основних 

засобiв, вартiсна оцiнка яких менша 2,5 тис. грн. з термiном корисного 

використання(експлуатацiї) понад один рiк (згiдно п.5 П(с)БО №7"Основнi 

засоби"). Амортизацiя по малоцiнним необоротним активам в бухгалтерському 

облiку нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% 

його вартостi, яка амортизується. 

За сiчень-грудень 2016 року амортизацiя основних засобiв нараховувалась 



прямолiнiйним  методом шляхом рiвномiрного списання амортизованої вартостi 

кожного активу протягом його передбачуваного термiну служби згiдно облiкової 

полiтики та П(с)БО 7"Основнi засоби" зi змiнами та доповненнями.  

Iндексацiя основних фондiв у 2016 роцi в Товариствi не проводилась. 

Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв в Товариствi визнана на рiвнi нульового 

значення. 

Перевiркою пiдтверджено правильнiсть вiдображення в облiку та звiтностi 

надходжень та вибуття основних засобiв.  

Станом на 31.12.2016 року вартiсть основних засобiв складає: за первiсною 

вартiстю -                  108 559 тис. грн., накопичена амортизацiя - 71 350 тис. грн., 

залишкова вартiсть - 37 209 тис. грн., а саме: 

Машини та обладнання: за первiсною вартiстю: 17 587 тис. грн., накопичена 

амортизацiя: 2 790 тис. грн., залишкова вартiсть: 14 797 тис. грн. 

Транспортнi засоби: за первiсною вартiстю: 88 242 тис. грн., накопичена 

амортизацiя:              65 835 тис. грн., залишкова вартiсть: 22 407 тис. грн.  

Iнструменти, прилади, iнвентар: за первiсною вартiстю: 78 тис. грн., накопичена 

амортизацiя: 74 тис. грн., залишкова вартiсть: 4 тис. грн. 

Iншi основнi засоби: за первiсною вартiстю: 2 тис. грн., накопичена амортизацiя: 

1 тис. грн., залишкова вартiсть: 1 тис. грн. 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: за первiсною вартiстю: 2 650 тис. грн., 

накопичена амортизацiя: 2 650 тис. грн., залишкова вартiсть: 0 тис. грн. 

 

Облiк фiнансових iнвестицiй 

Оцiнка та облiк кожної фiнансової iнвестицiї ведеться у вiдповiдностi до вимог 

П(с)БО 12"Фiнансовi iнвестицiї" зi змiнами.  

Станом на 31.12.2016 року фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом 

участi в капiталi в асоцiйованi пiдприємства складають 2 688 475 тис. грн., а 

саме:  

Частка 100% у Статутному капiталi ТОВ "Старий Уж" в сумi 1 000 тис. грн.; 

Частка 100% у Статутному капiталi ТОВ "ФГ2011" в сумi 1 915 780 тис. грн.; 

Частка 100% у Статутному капiталi ТОВ "Аверсс" в сумi 214 тис. грн.; 

Частка 31,7% у Статутному капiталi ТОВ "РIТЕЙЛ-ЕКВIТI" в сумi 218 730 тис. 

грн.; 

Акцiї простi iменнi ПрАТ "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" в кiлькостi 4 434 684 шт. на суму 

552 751 тис. грн. 

 

Станом на 31.12.2016року поточнi фiнансовi iнвестицiї складають 146 974 тис. 

грн., якi облiковуються за собiвартiстю. 

 

Облiк запасiв 

Оцiнка та облiк запасiв Товариства ведеться вiдповiдно до критерiїв, 

встановлених П(с)БО 9 "Запаси" зi змiнами. Станом на 31.12.2016 року 

балансова вартiсть запасiв складає 194 200 тис. грн. а саме: виробничi запаси на 



суму 4 565 тис. грн. та товари на суму 189 635 тис. грн. 

Згiдно прийнятого в Товариствi Положення про Облiкову полiтику матерiальнi 

активи, що використовуються протягом не бiльше одного року, але неодноразово 

беруть участь у виробничому процесi (зокрема: iнструменти, господарський 

iнвентар, спецодяг i т.п.), вважаються малоцiнними швидкозношуваними 

предметами (МШП). При передачi МШП в експлуатацiю вартiсть МШП 

виключається зi складу активiв пiдприємства i включається до складу витрат 

звiтного перiоду. 

 

Облiк дебiторської заборгованостi 

Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться вiдповiдно до П(с)БО 

10"Дебiторська заборгованiсть" зi змiнами. Станом на 31.12.2016 року 

дебiторська заборгованiсть складає   6 646 151 тис. грн., у т.ч.:  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть: 22 648 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги: 1 518 097 тис. 

грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами: 270 139 тис. 

грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 54 444 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв: 779 379 тис. 

грн. 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 4 001 444 тис. грн.  

 

Положенням про облiкову полiтику Товариства  передбачено формування 

резерву сумнiвних боргiв у вiдповiдностi до п.8 П(с)БО №10 "Дебiторська 

заборгованiсть", виходячи з платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. 

Розмiр створеного резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2016 року складає 

0тис.грн. 

 

          Облiк грошових коштiв 

Облiк касових операцiй здiйснюється згiдно з Положенням про ведення касових 

операцiй в нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого Постановою НБУ вiд 

15.12.2004року №637 зi змiнами. 

Залишки грошових коштiв в касi та на поточних рахунках станом на 31.12.2016 

року складають 3 667 тис. грн. та спiвпадають з даними балансу, у т.ч. залишки 

на рахунках в банках 3 667 тис. грн. 

 

Лiмiт готiвкових коштiв в Товариствi встановлюється на пiдставi вiдповiдних 

наказiв по Товариству та розрахункiв встановлення лiмiтiв залишку готiвкових 

коштiв в центральнiй касi пiдприємства. 

 

Облiк витрат майбутнiх перiодiв 

Станом на 31.12.2016 року витрати майбутнiх перiодiв складають 9 558 тис. грн. 



 

Облiк iнших оборотних активiв 

Станом на 31.12.2016 року  iншi оборотнi активи складають 119 283 тис. грн.  

 

Розкриття iнформацiї про зобов'язання i забезпечення Товариства 

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдає П(с)БО 11"Зобов'язання" зi 

змiнами. Станом на 31.12.2016 року розмiр зобов'язань є реальним i складає  12 

516 933 тис. грн., у тому числi:  

Довгостроковi кредити банкiв: 1 534 111 тис. грн. 

Iншi довгостроковi зобов'язання: 730 695 тис. грн. 

Довгостроковi забезпечення витрат персоналу: 5 229 тис. грн. 

Векселi виданi: 51 438тис.грн., а саме: 

1.Вексель №АА1922910 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

2. Вексель №АА1922911 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;   

3.Вексель №АА1922912 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

4.Вексель №АА1922913 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

5. Вексель №АА1922914 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

6. Вексель №АА1922915 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

7. Вексель №АА1922916 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

8.Вексель №АА1922917 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.; 

9. Вексель №АА1922918 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

10.Вексель №АА1922920 вiд 01.03.2011р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 5 000 000,00грн.;  

11.Вексель №АА2223006 вiд 21.12.2015р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 500 000,00грн.; 

12. Вексель №АА2223008 вiд 21.12.2015р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 437 908,00грн.;  

13.Вексель №АА2223009 вiд 21.12.2015р. виписаний ПАТ "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"  

номiнальною вартiстю 500 000,00грн.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями: 3 123 

928 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги: 1 619 313 тис. 

грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом: 277 тис. грн. 



Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування: 

764тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi: 5 174 тис. 

грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами: 144 247 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання: 5 301 757 тис. грн.  

Станом на 31.12.2016 року Товариством створено забезпечення майбутнiх витрат 

на виплату вiдпусток працiвникам та забезпечення матерiального заохочення за 

пiдсумками року в сумi 5 229 тис. грн. Звертаємо увагу на те, що за своєю суттю 

резерв на оплату вiдпусток має поточний характер, тому має вiдображатись в 

складi поточних зобов'язань, а не довгострокових. 

 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства 

Власний капiтал у товариствi визначається згiдно НП(с)БО 1"Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi" зi змiнами. 

Станом на 31.12.2016 року власний капiтал має вiд'ємне значення та становить                             

(2 632 110) тис. грн. та має таку структуру:  

Статутний капiтал: 729 тис. грн. 

Капiтал в дооцiнках: 155 тис. грн. 

Непокритий збиток: (2 632 994) тис. грн. 

Станом на 31.12.2016 року розмiр статутного капiталу 729 тис. грн., вiдповiдає 

зареєстрованим установчим документам, сплачений повнiстю в сумi 729 тис. 

грн. у встановленi законодавством термiни. 

Станом на 31.12.2016 року частки Учасникiв Товариства розподiляються 

наступним чином: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СIЛЬПО РIТЕЙЛ" - 1,46 грн., що 

складає 0,0002% Статутного капiталу. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "РIТЕЙЛ КАПIТАЛ"- 728 498,54 грн., що вiдповiдає 

99,9998% Статутного капiталу. 

Дивiденди в 2016 роцi не нараховувались i не виплачувались. 

 

 

 

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Товариства 

При визначенi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства дотримано вимог 

П(с)БО 15"Дохiд" та П(с)БО 16"Витрати" та принципу вiдповiдностi доходiв та 

витрат. Данi "Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)",  як по 

доходах так i по витратах, пiдтверджуються даними бухгалтерського облiку.  

Основним видом доходу товариства є дохiд вiд роздрiбної торгiвлi в 

неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами. 



 

Фiнансовi результати за перiод з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року складають: 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 34 738 968 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 27 935 424 тис. грн.   

Валовий прибуток: 6 803 544 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи: 591 772 тис. грн.  

Адмiнiстративнi витрати: 748 781 тис. грн.  

Витрати на збут: 6 547 372 тис. грн.                                                                                      

Iншi операцiйнi витрати: 249 464 тис. грн.  

Результат вiд операцiйної дiяльностi: (6 953 845) тис. грн. 

Iншi фiнансовi доходи: 868 867 тис. грн. 

Фiнансовi витрати: 759 598 тис. грн. 

Результат вiд фiнансової дiяльностi: 109 269 тис. грн. 

Iншi доходи: 770 931 тис. грн. 

Iншi витрати: 1 110 509 тис. грн.  

Результат вiд iншої дiяльностi: (339 578) тис. грн.  

Дохiд з податку на прибуток за сiчень-грудень 2016 року становив 2 947 тис. грн. 

За звiтний перiод Товариство отримало збиток в сумi 383 557 тис. грн. 

 

Аудитор                                     ____________________________________   Ганяк 

Л.А. 

(Сертифiкат вiд 24.12.2009р. №006634 виданий Аудиторською палатою України  

рiшенням Аудиторської палати  України №209/3 вiд 24.12.2009 р. дiйсний до 

24.12.2019 р.) 

  

Дата аудиторського звiту                                                                  "20" квiтня 

2017року 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

Договiр № 136 вiд 24.01.2017 року. 

Початок аудиту 19.03.2017 року, закiнчення - 20.04.2017 року. 

 

  Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повна назва: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит";  

Код ЄДРПОУ: 37153128; 

Свiдоцтво АПУ про включення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 

4374, виданого на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 23.09.2010 

року № 220/3; дiйсне до 23.09.2015р.; термiн чинностi свiдоцтва продовжено 

рiшенням АПУ № 313/3 вiд 30.07.15р.до 30.07.2020р. 

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Анни Ахматової, 23, кв. 96;  

Адреса для листування: м. Київ,вул. Кирилiвська, 40, корпус "Р", офiс 302; 

тел./ф.379-16-74. 

 



   Директор ТОВ "Емкон-Аудит"   ______________________________    

Сороколат Н.Г.                                                                                                              

(Сертифiкат вiд 29.04.2010р. №006683 виданий Аудиторською палатою України  

рiшенням Аудиторської палати  України №214/3 вiд 29.04.2010 р.; дiю 

сертифiката продовжено рiшенням АПУ №309/2 вiд 26.03.2015 термiн чинностi 

до 29.04.2020 р.) 

 

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

Територія Київська область, м.Вишневе за КОАТУУ 3222410600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими 

виробами 

за КВЕД 47.11 

Середня кількість працівників: 32817 

Адреса, телефон: 08132 м. Вишневе, вулиця Промислова, будинок 5, (044) 496-32-00 

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 31.12.2016 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 8 272 667 

    первісна вартість 1001 21 218 6 177 

    накопичена амортизація 1002 ( 12 946 ) ( 5 510 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 70 956 38 639 

Основні засоби 1010 1 024 968 37 209 

    первісна вартість 1011 1 953 547 108 559 

    знос 1012 ( 928 579 ) ( 71 350 ) 

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 2 688 475 2 688 475 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 44 548 22 648 

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 3 837 219 2 787 638 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 2 992 514 194 200 

Виробничі запаси 1101 102 987 4 565 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 2 889 527 189 635 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 76 000 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 803 543 1 518 097 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 486 916 270 139 

    з бюджетом 1135 183 407 54 444 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 343 365 

    з нарахованих доходів 1140 2 637 779 379 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 338 619 4 001 444 

Поточні фінансові інвестиції 1160 149 783 146 974 

Гроші та їх еквіваленти 1165 547 695 3 667 

Готівка 1166 143 414 0 

Рахунки в банках 1167 404 281 3 667 

Витрати майбутніх періодів 1170 20 818 9 558 

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 100 347 119 283 

Усього за розділом II 1195 6 702 279 7 097 185 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 10 539 498 9 884 823 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 779 729 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 202 155 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 207 206 -2 632 994 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -2 206 225 -2 632 110 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1 818 262 1 534 111 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 866 395 730 695 

Довгострокові забезпечення 1520 91 435 5 229 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 91 435 5 229 

Цільове фінансування 1525 0 0 

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 2 776 092 2 270 035 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 78 307 0 

Векселі видані 1605 51 938 51 438 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 454 667 3 123 928 

    товари, роботи, послуги 1615 6 659 825 1 619 313 

    розрахунками з бюджетом 1620 26 440 277 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 6 309 764 

    розрахунками з оплати праці 1630 44 641 5 174 

    одержаними авансами 1635 192 732 144 247 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 27 339 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 427 433 5 301 757 

Усього за розділом IІІ 1695 9 969 631 10 246 898 

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 10 539 498 9 884 823 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 рік 

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 34 738 968 35 022 577 

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 ( 27 935 424 ) ( 28 093 748 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 6 803 544 6 928 829 

    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 591 772 664 139 

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 ( 748 781 ) ( 667 897 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6 547 372 ) ( 6 183 267 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 249 464 ) ( 361 514 ) 

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 0 380 290 

    збиток 2195 ( 150 301 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 868 867 137 124 



Інші доходи 2240 770 931 439 763 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 759 598 ) ( 701 014 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 110 509 ) ( 1 661 779 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 380 610 ) ( 1 405 616 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 947 -293 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 383 557 ) ( 1 405 909 ) 

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 -383 557 -1 405 909 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 657 884 735 017 

Витрати на оплату праці 2505 2 011 362 1 594 053 

Відрахування на соціальні заходи 2510 422 331 284 414 

Амортизація 2515 329 299 315 343 

Інші операційні витрати 2520 4 124 741 4 283 851 

Разом 2550 7 545 617 7 212 678 

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: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 47 036 852 37 038 616 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 31 155 17 746 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 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 95 553 331 867 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 38 716 041 ) ( 31 600 135 ) 

Праці 3105 ( 1 635 339 ) ( 1 253 447 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 450 101 ) ( 406 151 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 282 394 ) ( 380 397 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 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 ( 2 770 546 ) ( 2 849 914 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 309 139 898 185 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 76 562 248 203 



    необоротних активів 3205 319 894 144 739 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 4 025 7 458 

    дивідендів 3220 87 836 121 798 

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 ( 3 002 404 ) ( 289 271 ) 

    необоротних активів 3260 ( 584 246 ) ( 748 584 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 098 333 -515 657 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 3 854 074 735 835 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 4 608 908 ) ( 988 190 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -754 834 -252 355 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -544 028 130 173 

Залишок коштів на початок року 3405 547 695 417 522 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 3 667 547 695 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОЗЗI-ФУД" 
за ЄДРПОУ 32294926 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 779 202 0 0 -2 207 206 0 0 -2 206 225 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -42 278 0 0 -42 278 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 779 202 0 0 -2 249 484 0 0 -2 248 503 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -383 557 0 0 -383 557 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

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:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 -50 -47 0 0 47 0 0 -50 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 -50 -47 0 0 -383 510 0 0 -383 607 

Залишок на кінець року  4300 729 155 0 0 -2 632 994 0 0 -2 632 110 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Морозов Д.Б. 

 

Головний бухгалтер   Терещенко Т.I. 



 


