
Проспект емісії акцій, 
щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан

1.1. Загальна інформація про емітента
1.1.1 Повне найменування Приватне  акціонерне  товариство 

«Транснаціональна корпорація «Граніт»
1.1.2 Скорочене  найменування (у разі наявності) ПрАТ «ТНК «Граніт»
1.1.3 Код за ЄДРПОУ 32805271
1.1.4 Місцезнаходження Україна,  11570,  Житомирська  область, 

Коростенський  район,  село  Щорсівка,  вулиця 
Броварська, 40.

1.1.5 Засоби  зв'язку  (телефон,  факс,  електронна 
пошта)

(04142) 49162, (04142) 45051,
vorobets@ifcem.if.ua

1.1.6 Дата  державної  реєстрації  емітента;  орган, 
що здійснив державну реєстрацію емітента

31.03.2004р.,  Коростенська  районна  державна 
адміністрація Житомирської області, 
№ запису 1 289 120 0000 000157

1.1.7 Предмет і мета діяльності Метою  діяльності  Товариства  є  здійснення 
підприємницької  діяльності  для  одержання  високих 
прибутків  від  фінансово-господарської  діяльності  та 
задоволення  на  їх  основі  інтересів  акціонерів 
Товариства,  а  також  економічних  і  соціальних 
інтересів трудового колективу Товариства. 

Предметом діяльності Товариства є:
виробництва  гранітно-щебневої  продукції,  каменю 
бутового, щебню фракційного, готової піско-щебневої 
суміші; розвідка, розробка, видобуток та експлуатація 
родовищ  корисних  копалин  нерудних  матеріалів 
відкритим  способом;  виготовлення,  монтаж 
залізобетонних виробів та конструкцій для цивільного 
і  промислового  будівництва.  конструкцій,  монтаж 
конструкцій  у  будівельній,  ремонтно-будівельній 
діяльності;  виконання  будівельно-монтажних  робіт; 
виготовлення будівельних матеріалів, конструкцій та 
виробів;  благоустрiй  територiй;  експлуатацiя, 
утримання жилих будинкiв та нежитлових примiщень; 
поточний  та  капiтальний  ремонт  примiщень, 
будинкiв,  споруд  та  обладнання;  архітекторські 
послуги,  складання  проектно-кошторисної 
документації, проектні роботи, проектно-дослідницькі 
роботи;  будівництво  та  експлуатація  будинків 
відпочинку, мотелів, спортивних та туристичних баз; 
проведення  реставраційних  робіт;  діяльність, 
пов'язана  з  промисловим  виловом  риби  на 
промислових  ділянках  рибогосподарських  водойм, 
крім  внутрішніх  водойм  (ставків)  господарств; 
вирощування  риби,  виробництво,  переробка, 
зберігання  та  реалізація  рибної  продукції; 
консультації  з  питань  інтелектуальної  власності, 
створення та реалізація ноу-хау, промислових зразків, 
тощо;  виробництво  та  реалізація,  оптова,  роздрібна 
торгівля  непродовольчими  товарами,  в  тому  числі 
товарами широкого вжитку, продукцією виробничого 
призначення,  сировиною,  комплектуючими  та 
запасними  частинами,  будівельними  матеріалами  та 
столярними  виробами;  здійснення  оптової  та 
роздрібної  торгівлі,  імпортно-експортної  діяльності; 
оптова,  дрiбнооптова,  роздрiбна,  виїзна,  комiсiйна 

1



торгiвля  косметично-парфумерними   виробами, 
предметами  гiгiєни  та  санiтарiї,  товарами  побутової 
хiмiї  тощо;  виготовлення,  переробка,  реалiзацiя, 
оптова, роздрібна торгівля продуктами харчування та 
харчовими  добавками,  в  тому  числi  в  сферi 
громадського  харчування;  виготовлення  упаковки, 
здійснення  фасування  та  пакування  продуктів 
харчування;  виготовлення,  реалiзацiя,  оптова  та 
роздрібна  торгівля  прохолоджувальними  напоями, 
безалкогольними напоями та соками, в тому числi на 
розлив в сферi громадського харчування; органiзацiя 
закладів  громадського  харчування:  кафе,  барiв, 
ресторанiв,  їдалень,  в  тому  числі  на  вiдкритому 
повiтрi; організація та експлуатація продовольчих та 
промислових ринків; виробництво товарів народного 
споживання,  продукції  виробничо-технічного 
призначення  і  будівельних  матеріалів;  обробка 
деревини  та  реалізація  продукції  з  дерева; 
виробництво та реалізація, оптова, роздрібна торгівля 
теслярськими  та  столярними  виробами,  лісопильне 
виробництво;  виробництво,  реалізація  та  ремонт 
меблів для офісів, магазинів, кухонних меблів, в тому 
числі меблів на замовлення населення; виробництво, 
реалізація, оптова, роздрібна торгівля дерев’яними та 
залізними шпалами,  паркетом,  дерев’яною тарою та 
іншими  виробами  з  деревини;  оптова,  роздрібна 
торгівля  дверима  (з  дерева,  пластика),  килимами; 
виробництво  реалізація,  оптова,  роздрібна  торгівля 
стружкою,  борошном  з  деревини,  тирсою; 
просочування  або  хімічне  просочування  деревини 
консервантами;  виробництво  та  реалізація  засобів 
вимірювання,  в  тому  числі  лічильників;  видобуток, 
виробництво  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного 
каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння; виготовлення 
виробів  з  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного 
каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного 
утворення,  напівдорогоцінного  каміння,  торгівля 
виробами  з  дорогоцінних  металів  і  дорогоцінного 
каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного 
утворення, напівдорогоцінного каміння; виробництво 
лікарських  засобів,  оптова,  роздрібна  торгівля 
лікарськими  засобами  та  активними  і  допоміжними 
субстанціями  для  фармацевтисної  промисловості; 
виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, 
оптова,  роздрібна  торгівля  ветеринарними 
медикаментами  і  препаратами;  виробництво 
пестицидів  та  агрохімікатів,  оптова,  роздрібна 
торгівля пестицидами та агрохімікатами; виробництво 
спеціальних  засобів,  заряджених  речовинами 
сльозоточивої  та  дратівної  дії,  індивідуального 
захисту,  активної  оборони;  розроблення, 
виробництво,  використання,  експлуатація, 
сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, 
експертиза,  ввезення,  вивезення  криптосистем  і 
засобів криптографічного захисту інформації, надання 
послуг в галузі криптографічного захисту інформації, 
торгівля  криптосистемами  і  засобами 
криптографічного  захисту  інформації;  розроблення, 
виробництво,  впровадження,  сертифікаційні 
випробування,  ввезення,  вивезення  голографічних 
захисних  елементів;  розроблення,  виробництво, 
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впровадження,  обслуговування,  дослідження 
ефективності  систем  і  засобів  технічного  захисту 
інформації,  надання  послуг  в  галузі  технічного 
захисту  інформації;  виготовлення  бланків  цінних 
паперів,  документів  суворої  звітності;  постачання 
природного газу за регульованим, за нерегульованим 
тарифом; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, 
дератизаційних робіт; медична практика; ветеринарна 
практика;  надання  послуг  з  перевезення  пасажирів, 
вантажів повітряним транспортом;  надання послуг  з 
перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 
транспортом; надання послуг з перевезення пасажирів 
і  вантажів  автомобільним  транспортом;  надання 
послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним 
транспортом;  заготівля,  переробка,  металургійна 
переробка металобрухту кольорових і чорних металів; 
збирання,  первинна  обробка  відходів  і  брухту 
дорогоцінних  металів  та  дорогоцінного  каміння, 
дорогоцінного  каміння  органогенного  утворення, 
напівдорогоцінного  каміння;  заготівля,  обробка 
окремих  видів  ресурсоцінних  відходів,  збирання, 
заготівля  окремих  видів  відходів  як  вторинної 
сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом 
Міністрів  України);  проектування,  монтаж,  технічне 
обслуговування  засобів  протипожежного  захисту  та 
систем  опалення,  оцінка  протипожежного  стану 
об'єктів;  проведення  випробувань  на  пожежну 
небезпеку  речовин,  матеріалів,  будівельних 
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної 
техніки,  пожежно-технічного  озброєння,  продукції 
протипожежного  призначення  на  відповідність 
встановленим вимогам; надання послуг,  пов'язаних з 
охороною  державної  та  іншої  власності,  надання 
послуг  з  охорони  громадян;  виконання  авіаційно-
хімічних  робіт;  пересилання  грошових  переказів; 
надання  послуг  радіозв'язку  (з  використанням 
радіочастот);  надання  послуг  телефонного  зв'язку 
(крім  відомчих  об'єктів);  технічне  обслуговування 
мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах 
промислової  експлуатації;  організація  іноземного, 
внутрішнього,  зарубіжного  туризму;  екскурсійна 
діяльність;  виробництво  спирту  етилового, 
коньячного  і  плодового,  алкогольних напоїв,  оптова 
торгівля  спиртом  етиловим,  коньячним  і  плодовим, 
оптова,  роздрібна  торгівля  алкогольними  напоями; 
виробництво  тютюнових  виробів,  оптова,  роздрібна 
торгівля  тютюновими  виробами;  проведення 
землевпорядних  та  землеоціночних  робіт; 
проектування,  будівництво  нових  і  реконструкція 
існуючих  меліоративних систем та  окремих  об'єктів 
інженерної інфраструктури; посередницька діяльність 
митного  брокера  та  митного  перевізника; 
виробництво,  продаж  та  сервісне  обслуговування 
транспортних  засобів,  що  підлягають  реєстрації  та 
обліку  в  органах  внутрішніх  справ,  номерних 
агрегатів;  виробництво, оптова, роздрібна, комісійна 
торгівля автозапчастинами;  сервісне обслуговування 
автомобілів,  інших  транспортних  засобів;  надання 
транспортно-експедиційних послуг; надання послуг у 
фрахтуванні  транспортних  засобів;  облаштування  та 
експлуатацiя  автостоянок;  монтаж,  ремонт  і 
профілактичне  обслуговування  засобів  охоронної 
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сигналізації;  закупiвля,  переробка, реалiзацiя,  оптова 
та  роздрібна  торгівля  паливно-мастильними 
матерiалами,  нафтою,  газом,  будівництво  та 
експлуатація  автозаправних  станцій;  виробництво, 
передача  та  постачання  електроенергії;  оптова, 
роздрібна  торгівля  канцелярськими  товарами; 
виробництво,  торгівля  сервісне  обслуговування 
побутової техніки, електротоварів, приладів; науково-
технічна діяльність; впровадження наукових розробок 
у  виробництво;  організація  та  проведення  виставок, 
ярмарок,  колективних  свят,  концертів,  фестивалів, 
змагань  та  онших  культурно-масових  заходів, 
організація  відпочинку;  організація  комерційного 
телебачення  та  радіомовлення;  прокат  аудіо-, 
відеоапаратури  та  касет,  створення  студій  аудіо-, 
відеозапису;  виробництво, прокат та реалізація кіно- 
та  відеопродукції,  організація  відеосалонів, 
кінотеатрів;  торгово-закупівельна  діяльність,  в  тому 
числі  організація  заготівельних  пунктів,  контор,  в 
тому  числі  за  межами  міста  та  області;  закупiвля 
сільськогосподарської  продукції  у  населення  за 
готівку;  вирощування,  переробка  i  реалiзацiя 
сiльськогосподарської  продукцiї,  вiдгодiвля  худоби, 
переробка  i  реалiзацiя  продукцiї  тваринництва; 
збирання,  переробка  твердих  і  рідких  відходів 
виробництв,  що  містять  дорогоцінні  метали  й 
дорогоцінне каміння, та їх  лом;  збирання, заготівля, 
переробка,  купівля  і  продаж  брухту  та  відходів 
кольорових та чорних металів; здійснення операцій з 
нерухомістю,  в тому числі  оренда,  купівля,  продаж, 
обмін житла та нежитлових приміщень; виготовлення, 
ремонт  швейних  виробів,  організація  ательє; 
виготовлення та індивідуальний пошив взуття, ремонт 
взуття; надання послуг з копіювання та тиражування; 
надання  побутових  послуг;  надання  послуг  з 
відеозйомки;  організація  фотоательє.  Виготовлення 
художніх фотографій та фотографій для документів; 
надання  брокерських,  ділерських та посередницьких 
послуг;  надання інформаційних послуг, створення та 
використання  інформації;  надання  поліграфічних 
послуг;  надання  маркетингових  та  управлінських 
послуг;  надання  рекламних  послуг,  виготовлення  та 
розміщення  реклами;  надання  кур'єрських  послуг; 
надання  складських  послуг;  здійснення  лізингових 
операцій;  організація  готелів,  кемпінгів,  мотелів  та 
інших  закладів,  призначених  для  тимчасового 
проживання  громадян  чи  відпочинку;  благодійна  та 
спонсорська  діяльність;  видавництво  лiтератури, 
перiодичних видань; продаж антикваріату,  комісійна 
торгівля  антикваріатом;  виробництво  товарів 
народного  споживання,  продукції  виробничо-
технічного  призначення  і  будівельних  матеріалів; 
здійснення  валютних  операцій  у  встановленому 
законом  порядку;  юридична  практика;  надання 
послуг,  пов'язаних  з  профорієнтацією  населення, 
посередництво у  працевлаштуванні,  в  тому числі  за 
кордоном; надання консультаційних та інших послуг.

1.1.8 Інформація  про  посадових осіб  із  зазначенням  прізвища,  імені  та  по  батькові,  повної  назви 
посади:
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а) голова та члени колегіального виконавчого 
органу  або  особа,  яка  здійснює 
повноваження  одноосібного  виконавчого 
органу

Голова  Правління  -  Озарко  Михайло 
Володимирович.

б) голова  та  члени  наглядової  ради  (за 
наявності)

Голова  Наглядової  ради  -  Товариство  з 
обмеженою  відповідальністю  «Івано-
Франківськцемент-етерніт»  (код  за  ЄДРПОУ 
34436257);
Член Наглядової ради - Лютий Василь Іванович.

в) ревізор  або  голова  та  члени  ревізійної 
комісії (за наявності)

Голова Ревізійної комісії -  Городецький Михайло 
Iванович.

г) корпоративний секретар (за наявності); Посада корпоративного секретаря відсутня.

ґ) головний  бухгалтер  (за  наявності)  із 
зазначенням  року  народження,  освіти, 
кваліфікації,  виробничого  стажу,  стажу 
роботи  на  даній  посаді,  основного  місця 
роботи і посади на основному місці роботи

Головний  бухгалтер  -   Климчук  Людмила 
Миколаївна.

1.1.9 Відомості  про  середню  заробітну  плату 
членів  колегіального  виконавчого  органу 
або  особи,  яка  здійснює  повноваження 
одноосібного  виконавчого  органу, за 
останній квартал та завершений фінансовий 
рік, що передував року, в якому подаються 
документи

За III квартал 2012 року - 13237,5 грн. (тринадцять 
тисяч двісті тридцять сім гривень 50 копійок);
За  2011  рік  –  12 575,24  грн.  (дванадцять  тисяч 
п’ятсот  сімдесят  п’ять  гривень  двадцять  чотири 
копійки).

1.1.10 Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:

а) повне найменування ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

б) місцезнаходження 01001 м.Київ, вулиця Грінченка, буд. 3

в) код за ЄДРПОУ 30370711
г) реквізити  договору  про  обслуговування 

емісії  акцій  емітента  (номер,  дата 
укладення)

№ Е-4818 
23.10.2012р.

ґ) номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку 
–  депозитарної  діяльності,  а  саме 
депозитарної  діяльності  депозитарію 
цінних паперів

Серія АВ 581322, видана Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку від 25.05.2011 
року, строк дії – від 19.09.2006р. до 19.09.2016р.

1.1.11 Інформація  про  осіб,  відповідальних  за 
проведення аудиту емітента: 

а) повне  найменування  і  код  за  ЄДРПОУ 
аудиторської фірми або прізвище, ім'я та по 
батькові аудитора

Аудиторська  фірма  у  формі  товариства  з 
обмеженою відповідальністю  „Аудит-сервіс ІНК”

б) місцезнаходження 76018,  м.  Івано-Франківськ,  вул.  Б.Лепкого  буд. 
34., офіс 1.

в) реквізити  свідоцтва  про  внесення  до 
реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які 
можуть  проводити  аудиторські  перевірки 
фінансових  установ,  що  здійснюють 
діяльність  на  ринку  цінних  паперів  (якщо 
емітент  є  фінансовою  установою,  що 
здійснює  діяльність  на  ринку  цінних 
паперів)

Свідоцтво  про  внесення  до  реєстру  суб’єктів 
аудиторської  діяльності  №0036,  продовжене 
рішенням  Аудиторської  палати  України  від 04 
листопада 2010 року №221/3.  Термін  дії  до 
04.11.2015р.

г) реквізити  свідоцтва  про  внесення  до 
Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів, 

Директор  по  аудиту  В.К.Орлова  (сертифікат  А 
000023  продовжений  рішенням  АПУ  від 
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які  одноособово  надають  аудиторські 
послуги,  виданого  Аудиторською  палатою 
України

11.10.2007р. №183/7)  
Аудитор  Є.Д.  Вінтоняк  (сертифікат  А  002553 
продовжений  рішенням  АПУ  №202/2  від 
21.05.2009р.)

1.1.12 Відомості про участь емітента в асоціаціях, 
консорціумах,  концернах,  корпораціях, 
інших об’єднаннях підприємств

ПрАТ "ТНК "Граніт" не є членом  холдингових 
компаній,  концернів,  корпорацій,  асоціацій  та 
інших об’єднаннях підприємств.

1.2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента
1.2.1 Розмір  статутного  капіталу  товариства  на 

дату  прийняття  рішення  про  приватне 
розміщення акцій

520 000,00 (п'ятсот двадцять тисяч) гривень

1.2.2 Номінальна  вартість  і  загальна  кількість 
акцій

5200  (п'ять тисяч двісті) штук простих іменних 
акцій  номінальною  вартістю  100,00  (сто) 
гривень

1.2.3 Кількість  розміщених  товариством  акцій 
кожного типу 

5200  (п'ять тисяч двісті) штук простих іменних 
акцій

1.2.4 Кількість  розміщених  товариством 
привілейованих акцій кожного класу (у разі 
розміщення  привілейованих  акцій  кількох 
класів)

Товариство не випускало привілейованих акцій

1.2.5 Кількість  акціонерів  на  дату  прийняття 
рішення про розміщення акцій

4 (чотири) акціонери

1.2.6 Інформація  про  наявність  викуплених  товариством  акцій  на  дату  прийняття  рішення  про 
розміщення акцій:

а) кількість Викуплені акції відсутні
б) тип -
в) клас  (за  наявності  привілейованих  акцій 

кількох класів)
-

г) форма випуску -
ґ) форма існування -

1.2.7 Кількість  акцій,  що  перебувають  у 
власності  членів  виконавчого  органу 
емітента або  особи,  яка  здійснює 
повноваження  одноосібного  виконавчого 
органу

Особа,  яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого  органу  Товариства  –  Голова 
Правління, акціями Товариства не володіє.

1.2.8 Перелік власників пакетів акцій (5 відсотків 
і  більше),  із  зазначенням  відсотка  та 
кількості акцій кожного власника

Товариство  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю 
"Iвано-Франкiвськцемент-етернiт"  володіє  3845 
штуками  простих іменних акцій  Товариства,  що 
становить 73,942308% статутного капіталу;
Публічне  акціонерне  товариство  "Iвано-
Франкiвськцемент"  володіє  1353  штуками 
простих іменних акцій Товариства, що становить 
26,019231% статутного капіталу;

1.3 Інформація про цінні папери емітента
1.3.1 інформація  про  випуски  акцій  емітента 

(щодо  кожного  випуску)  із  зазначенням 
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків 
акцій,  органів,  що  видали  відповідні 
свідоцтва,  номінальної  вартості,  кількості 
кожного  типу  розміщених  товариством 
акцій, у тому числі кількості кожного класу 
привілейованих  акцій  (у  разі  розміщення 
привілейованих  акцій),  загальної  суми 
випуску,  форми  випуску  акцій,  форми 

Перший  випуск  цінних  паперів  був 
зареєстрований 24 червня 2004 року Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку на 
суму  520000  гривень.  Статутний  капітал 
поділявся  на  5200  простих  іменних  акцій 
номінальною вартістю 100 гривень за одну акцію.

Свідоцтво про  реєстрацію випуску  акцій: 
реєстраційний  номер  342/1/04, дата  реєстрації: 
24 червня 2004 року, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку на загальну 
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існування суму  520000 гривень номінальною вартістю 100 
гривень  за  одну  акцію.  Кількість  акцій  -  5200 
простих  іменних  акцій.  Форма  випуску  - 
документарна.

Всі акції Товариства розміщені та сплачені в 
повному обсязі.

У зв'язку з прийняттям Товариством рішення 
про  дематеріалізацію  акцій  (Протокол  №14 
загальних зборів акціонерів від 29.10.2010 р.) було 
здійснено  заміну  свідоцтва  про  реєстрацію 
випуску акцій. 

Свідоцтво про  реєстрацію випуску  акцій: 
реєстраційний номер 1129/1/10, дата реєстрації: 
01 грудня 2010 року, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку на загальну 
суму у випуску 520000 (П'ятсот двадцять тисяч) 
гривень номінальною вартістю 100 (Сто) гривень 
за  одну акцію. Кількість акцій у випуску - 5200 
(П'ять тисяч двісті) простих іменних акцій. Форма 
існування - бездокументарна.

Всі акції Товариства розміщені та сплачені в 
повному обсязі.

У зв'язку з прийняттям Товариством рішення 
про зміну найменування Товариства з відкритого 
акціонерного товариства на приватне акціонерне 
товариство  (Протокол  №15  загальних  зборів 
акціонерів  від  27.04.2011  р.),  було  здійснено 
заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 

Свідоцтво про  реєстрацію випуску  акцій: 
реєстраційний номер 1129/1/10, дата реєстрації: 
01 грудня 2010 року, дата видачі: 20 березня 2012 
року,  видане  Національною  комісією  з  цінних 
паперів  та  фондового  ринку на  загальну суму  у 
випуску 520000 (П'ятсот двадцять тисяч) гривень 
номінальною вартістю 100 (Сто) гривень  за одну 
акцію.  Кількість  акцій  у  випуску  -  5200  (П'ять 
тисяч  двісті)  простих  іменних  акцій.  Форма 
існування - бездокументарна.
Всі  акції  Товариства  розміщені  та  сплачені  в 
повному обсязі.

1.3.2 інформація  про  облігації  емітента  (щодо 
кожного випуску) із зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, 
органів,  що  видали  відповідні  свідоцтва, 
виду  облігацій,  кількості  облігацій, 
номінальної  вартості  облігації,  загальної 
суми  випуску,  форми  випуску,  форми 
існування

Товариство не випускало облігацій

1.3.3 інформація  про  інші  цінні  папери, 
розміщені  емітентом,  із  зазначенням 
реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків 
цінних  паперів,  органів,  що  видали 
відповідні  свідоцтва,  виду цінних паперів, 
кількості,  номінальної  вартості,  загальної 
суми  випуску,  форми  випуску,  форми 

Товариство не  випускало  інших  цінних  паперів, 
крім акцій.
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існування
1.3.4 Відомості  щодо  організаторів  торгівлі,  на 

яких  продавались  або  продаються  цінні 
папери  емітента  (у  разі  здійснення  таких 
операцій)

Цінні  папери  випущені  Товариством  не 
продавались на організаторі торгівлі.

1.4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан
1.4.1 Чисельність  штатних  працівників  (за 

станом  на  останнє  число  кварталу,  що 
передував  кварталу,  в  якому  подаються 
документи)

Станом на 30.09.2012 року,  в Товаристві працює 
106 (сто шість) штатних працівників.

1.4.2 Перелік  ліцензій  (дозволів)  емітента  на 
провадження  певних  видів  діяльності  із 
зазначенням терміну закінчення їх дії

Вид  діяльності:   користування  надрами, 
видобування;
Спецiальний  дозвiл  на  користування  надрами 
№4076,  видано  Мiнiстерством  охорони 
навколишнього природного середовища;
Дата  видачі:  18.10.2006р.;  дата  закінчення  дії 
ліцензії: 18.10.2026р.

1.4.3 Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду,  що передував кварталу,  у якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме дані про:

а) обсяг  основних  видів  продукції  (послуг, 
робіт),  що  виробляє  (надає,  здійснює) 
емітент

Основний вид  діяльності  Товариства  є  розробка 
родовищ  корисних  копалин,  добування  i 
виробництво  будiвельних  матерiалiв  iз 
природного  каменю.  Товариство  здiйснює 
ремонтно-вiдновлювальнi  роботи  для  випуску 
фракцiйного  щебiню  всiх  фракцiй.  Для 
виготовлення  щебеню  Товариство  користується 
власною  сировиною  (гранiтною  масою),  яку 
самостiйно видобуває. 
Обсяг  виробництва  основного  виду  продукції 
Товариства  -  видобування  щебеню  в  2012р. 
станом  на  30.09.2012р.  становить  у  натуральній 
формі  274,64тис.тон,  або  12315,54 гривень  у 
грошовій формі. 

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, 
у якій здійснює діяльність емітент

Основними споживачами щебеню є заводи ЗБШ, 
заводи  ЗБВ,  дорожнi  пiдприємства  усiх  регiонiв 
України, а також за межами держави. Товариство 
має тривалi налагодженi зв'язки з пiдприємствами 
Російської  Федерації:  Брянська,  Курська, 
Московської  областi,  для  яких  продукцiя 
постачається  залiзничним  транспортом.  Щодо 
замовникiв  Житомирської  областi  та  iнших 
регiонiв  України,  застосовується  метод 
самовивозу власним автотранспортом замовникiв. 
Спостерiгається  значна  сезоннiсть  зi  сторони 
замовникiв,  що  обумовлює  зменшення 
можливостi реалiзовувати основний вид продукцiї 
в  зимовий перiод.  Щодо виробникiв  аналогiчної 
продукцiї  вiдносно  виробництва  щебеню,  то  в 
Житомирськiй областi такими є гранiтнi кар'єри, 
якi  iснують  на  територiї  кожного  районного 
центру,  що не перетинають в значнiй мiрi ринок 
збуту  для  продукцiї  Товариства.  Основним 
конкурентом  Товариства  можна  важати 
"Коростенський  щебзавод",  "Малинський 
камiнно-дробильний  завод",  "Пинязевицький 
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кар'єр".
в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності 

емітента
Найближчим  часом  Товарисвто  планує  повне 
вiдновлення  виробничого  процесу  по 
виробництву  гранiтної  продукцiї,  розширення 
виробництва. 

г) стратегію щодо досліджень та розробок Дослiдження  i  розробки  в  2012  роцi  не 
проводилися.  Товариство  не  займається 
самостійними  науковими  дослідженнями  та 
розробками.

1.4.4 Відомості  про  філії  та  представництва 
емітента

Товариство не має філій та представництв.

1.4.5 Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента) /крім банків/) 
а) які існують на дату прийняття рішення про 

розміщення  акцій:  кредитні  правочини  та 
зміни  до  них  (номер  і  дата  укладання 
правочину,  сторони,  вид  правочину); 
кредитор за кожним укладеним кредитним 
правочином;  сума  зобов'язання  за  кожним 
укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання;  строк  і  порядок  виконання 
кредитного  правочину;  відомості  про 
остаточну суму зобов'язання за  кредитним 
правочином; рішення судів, що стосуються 
виникнення,  виконання  та  припинення 
зобов'язань  за  укладеним  кредитним 
правочином

Станом на  дату  прийняття  рішення  про 
розміщення акцій кредитні правочини відсутні.

б) які не були виконані:
кредитні правочини та зміни до них (номер 
і  дата  укладання  правочину,  сторони,  вид 
правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним  правочином;  сума  зобов'язання 
за  кожним  укладеним  кредитним 
правочином;  валюта  зобов'язання;  строк  і 
порядок виконання кредитного правочину; 
дата виникнення прострочення зобов'язання 
за  кредитним  правочином,  його  розмір  і 
стадія  погашення;  рішення  судів,  що 
стосуються  виникнення,  виконання  та 
припинення  зобов'язань  за  укладеним 
кредитним правочином

Станом на  дату  прийняття  рішення  про 
розміщення акцій кредитні правочини відсутні.

1.4.6 Можливі  фактори  ризику  в  діяльності 
емітента

Ризики  в  діяльності  Товариства  можна 
розподілити наступним чином:
- ризики, пов'язані зі зміною кон'юнктури ринку, в 
якому  діє  Товариство.  Ці  ризики  є 
передбачуваними, регулярно відслідковуються та 
оцінюються Товариством;
-макроекономічні та форс-мажорні ризики;
-нестабільність  економічної  бази,  у  тому  числі 
зміна податкової політики;
-погіршення  загальної  економічної  ситуації  в 
країні.

1.4.7 Перспективи  діяльності  емітента  на 
поточний та наступні роки

Товариством  здійснено  геологічну  розвідку 
нового родовища граніту площею 24 га. В 2012р. 
плануються  роботи  по  отриманню  спеціального 
дозволу на видобування граніту на вищевказаній 
площі.  Також,  Товариством протягом наступних 
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років планується закупівля нового обладнання для 
виготовлення  щебню,  що  дасть  можливість 
збільшити обсяги випуску та реалізації продукції.

1.4.8 Відомості  про  юридичних  осіб,  у  яких 
емітент  володіє  більше ніж 10  відсотками 
статутного капіталу (активів), у тому числі 
про дочірні підприємства

Товариство  не  володіє  більше  ніж  10  % 
статутного капіталу (активів)  інших юридичних 
осіб.

1.4.9 Відомості  про  дивідендну  політику 
емітента за останні п'ять років (інформація 
про  нараховані  та  виплачені  дивіденди, 
розмір дивідендів на одну акцію)

Протягом  останніх  п’яти  років  Товариство  не 
здійснювало виплату дивідендів.

1.4.10 Відомості  про  провадження  у  справі  про 
банкрутство  або  про  застосування  санації 
до  товариства  чи  юридичної  особи,  в 
результаті  реорганізації  якої  утворилося 
товариство,  протягом  трьох  років,  що 
передували  року  здійснення  розміщення 
акцій

Факти провадження у справі про банкрутство або 
застосування санації до Товариства чи юридичної 
особи, в результаті реорганізації якої утворилося 
Товариство, протягом трьох років, що передували 
року здійснення розміщення акцій відсутні.

1.4.11 Баланс  та  звіт  про фінансові  результати  за  звітний період,  що  передував  кварталу,  у  якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії 

Баланс станом на 30 вересня 2012 року

Актив
Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

На кінець 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 274 263

- первісна вартість 011 301 301

- накопичена амортизація 012 ( 27 ) (38 )

Незавершене будівництво 020 953 955

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 6954 9498

- первісна вартість 031 11102 15078

- знос 032 ( 4148 ) (5580)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість 055 0 0
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інвестиційної нерухомості

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 8181 10716

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 222 352

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 0 55

Готова продукція 130 469 817

Товари 140 16 18

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 1003 1818

- первісна вартість 161 1003 1818

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом 170 2183 3830

- за виданими авансами 180 0 0

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1080 912

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 10 882

- у т.ч. в касі 231 5 0

- в іноземній валюті 240 15 19

Інші оборотні активи 250 75 132

Усього за розділом II 260 5073 8835

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 13254 19551

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 
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(тис.грн.) (тис.грн.)

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 520 520

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 1722 1722

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -11378 -10848

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 -9136 -8606

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах

416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної 
допомоги (421)

421 0

Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 15611 19748

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 0 0
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- з бюджетом 550 0 0

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 124 114

- з оплати праці 580 192 100

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

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

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 6463 8195

Усього за розділом IV 620 22390 28157

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 13254 19551

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2012 року

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 
рядка

За звітний 
період 

(тис.грн.)

За попередній 
період 

(тис.грн.)

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

010 19081 13122

Податок на додану вартість 015 (1811) (932)

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

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

035 17270 12190

Собівартість реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

040 ( 9212 ) ( 6717 )

Валовий прибуток:

- прибуток 050 8058 5473

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 3031 7735

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 2160 ) (1535 )
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Витрати на збут 080 (5484 ) 4642 )

Інші операційні витрати 090 (2915 ) ( 9689 )

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

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 530 0

- збиток 105 ( 0 ) ( 2658 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 1 23

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

131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) (0 )

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

Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 531 0

- збиток 175 ( 0 ) (2635 )

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

176 0 0

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

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 531 0

- збиток 195 ( 0 ) ( 2635 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:
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- прибуток 220 531 0

- збиток 225 ( 0 ) ( 2635 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 
рядка

За звітний 
період 

(тис.грн.)

За попередній 
період 

(тис.грн.)

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 3384 2867

Витрати на оплату праці 240 2299 1758

Відрахування на соціальні заходи 250 819 635

Амортизація 260 1442 945

Інші операційни витрати 270 11026 10718

Разом 280 18970 16923

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

310 0 0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію

320 0 0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на 
одну просту акцію

330 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

1.4.12 Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому подаються 
документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

Баланс станом на 31 грудня 2011 року

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

На кінець 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 288 274

- первісна вартість 011 301 301
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- накопичена амортизація 012 ( 13 ) ( 27 )

Незавершене будівництво 020 734 953

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 7364 6954

- первісна вартість 031 10401 11102

- знос 032 ( 3037 ) ( 4148 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості

055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 141 222

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 5 0

Готова продукція 130 1137 469

Товари 140 13 16

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 464 1003

- первісна вартість 161 464 1003

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом 170 1595 2183

- за виданими авансами 180 0 0
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- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 755 1080

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 4 6

- у т.ч. в касі 231 0 5

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 70 75

Усього за розділом II 260 4184 5053

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 12570 13234

Пасив
Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

На кінець 
звітного 
періоду 

(тис.грн.)

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 520 520

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 1722 1722

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -9086 -11378

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 -6844 -9136

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових 
резервах

416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної 
допомоги (421)

421 0
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Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями

510 0 0

Векселі видані 520 500 0

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги

530 11636 15590

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 0 0

- з бюджетом 550 0 0

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 88 124

- з оплати праці 580 228 192

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

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

605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 6962 6463

Усього за розділом IV 620 19414 22370

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 12570 13234

Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 
рядка

За звітний 
період 

(тис.грн.)

За попередній 
період 

(тис.грн.)

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

010 21912 16209

Податок на додану вартість 015 (1883) (81)

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )
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Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

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

035 20029 16128

Собівартість реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

040 ( 10312 ) (9164 )

Валовий прибуток:

- прибуток 050 9717 ( 0 )

- збиток 055 ( 0 ) ( 17450 )

Інші операційні доходи 060 13064 7039

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 2256 ) ( 1504 )

Витрати на збут 080 ( 7854 ) ( 6306 )

Інші операційні витрати 090 ( 15108 ) ( 7298 )

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

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 0 0

- збиток 105 ( 2437 ) ( 25519 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 280 116

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

131 0

Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 16 )

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

Інші витрати 160 ( 214 ) ( 1 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 0 0

- збиток 175 ( 2371 ) ( 25420 )

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

176 0 0

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

177 ( 0 ) ( 0 )
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Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності

185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 0 0

- збиток 195 ( 2371 ) ( 25420 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 0 0

- збиток 225 ( 2371 ) ( 25420 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код 
рядка

За звітний 
період 

(тис.грн.)

За попередній 
період 

(тис.грн.)

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 4038 4758

Витрати на оплату праці 240 2500 1770

Відрахування на соціальні заходи 250 908 654

Амортизація 260 1316 936

Інші операційни витрати 270 16450 13139

Разом 280 25212 21257

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 5200.00000000 5200.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 5200.00000000 5200.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -456.00000000 -544.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію

330 -456.00000000 -544.00000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

2. Інформація про акції,  щодо  яких  прийнято  рішення  про  приватне розміщення

20



2.1 Дата і номер протоколу загальних зборів 
акціонерів  товариства (або  рішення 
єдиного  акціонера  товариства,  або 
рішення іншої  особи,  що відповідно до 
законодавства  виконує  функції 
загальних  зборів), яким  оформлені 
рішення  про  збільшення  розміру 
статутного  капіталу товариства шляхом 
розміщення  додаткових  акцій  існуючої 
номінальної  вартості  та  про  приватне 
розміщення акцій

Протокол  позачергових  загальних  зборів 
акціонерів Товариства №17 від 23.10.2012 року.
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2.2 Загальна  кількість  голосів  акціонерів  – 
власників голосуючих акцій товариства, 
які  зареєструвалися  для  участі  у 
загальних  зборах  акціонерів  товариства 
(зазначається  кількість  голосуючих 
акцій  з  питання  порядку  денного  про 
приватне розміщення акцій) та кількість 
голосів  акціонерів,  які  голосували  за 
прийняття  рішення  про  приватне 
розміщення акцій

Для  участі  в  загальних  зборах  акціонерів 
зареєструвались акціонери, яким належить 5 200 
(п’ять тисяч двісті)  голосів, що складає 100% від 
загальної кількості голосів акціонерів.
За  рішення  про  приватне  розміщення  акцій 
проголосувало 5 200 (п’ять тисяч двісті)  голосів, 
що  складає  100%  голосів  акціонерів,  які 
зареєструвались для участі в загальних зборах.

2.3 Загальна  номінальна  вартість  акцій,  які 
планується розмістити

12  980  000,00  (дванадцять  мільйонів  дев’ятсот 
вісімдесят тисяч) гривень

2.4 Зобов'язання  емітента  щодо 
невикористання внесків,  отриманих при 
розміщенні  акцій  в  рахунок  їх  оплати, 
для покриття збитків товариства

Кошти, що залучаються від розміщення акцій не 
будуть  використані  для  покриття  збитків 
Товаритсва. 

2.5 Мета використання фінансових ресурсів, 
залучених  від  розміщення  акцій 
(конкретні  обсяги  та  напрями 
використання)

Кошти,  отримані  від  розміщення  акцій, 
планується  використати  для  купівлі  нової 
технологічної  лінії  для  переробки  граніту  та 
випуску щебеню.

2.6 Кількість  акцій  кожного  типу,  що 
планується  розмістити,  у  тому  числі 
кількість привілейованих акцій кожного 
класу (у разі розміщення привілейованих 
акцій кількох класів)

129  800  (сто  двадцять  дев’ять  тисяч  вісімсот) 
штук простих іменних акцій

2.7 Номінальна вартість акції 100,00 (сто) гривень
2.8 Ринкова вартість акцій 198,00 (Сто дев'яносто вісім) гривень
2.9 Ціна розміщення акцій 198,00 (Сто дев'яносто вісім) гривень
2.10 Обсяг  прав,  що  надаються  власникам 

акцій, які планується розмістити 
Власники  акцій,  які  планується  розмістити, 
отримують  обсяг  прав,  що  передбачені  чинним 
законодавством  та  положеннями  статуту 
Товариства. 
Кожною простою акцією Товариства її власнику-
акціонеру  надається  однакова  сукупність  прав, 
включаючи права на: 
 - участь в управлінні Товариством; 
 - отримання дивідендів; 
 - отримання у разі ліквідації Товариства частини 
його  майна  або  вартості  частини  майна 
Товариства; 
 -  отримання  інформації  про  господарську 
діяльність Товариства. 
Одна  проста  акція  Товариства  надає  акціонеру 
один  голос  для  вирішення  кожного  питання  на 
загальних  зборах,  крім  випадків  проведення 
кумулятивного голосування. 
Акціонери-власники  простих  акцій  Товариства 
можуть  мати  й  інші  права,  передбачені  актами 
законодавства та статутом.

2.11 Зазначення  про  надання  акціонерам 
переважного  права  на  придбання  акцій 
додаткової емісії (надається акціонерам - 
власникам  простих  акцій  у  процесі 
приватного  розміщення  обов'язково,  в 

Акціонер - власник простих акцій Товариства має 
переважне  право  придбавати  розміщувані 
Товариством  прості  акції  у  процесі  приватного 
розміщення  акцій  пропорційно  частці  належних 
йому простих акцій у загальній кількості простих 
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порядку,  встановленому 
законодавством;  надається акціонерам - 
власникам  привілейованих  акцій  у 
процесі  приватного  розміщення 
товариством привілейованих акцій, якщо 
це  передбачено  статутом  акціонерного 
товариства)

акцій.
Порядок реалізації акціонером свого переважного 
права  придбавати  розміщувані  Товариством 
прості акцій визначається чинним законодавством 
України.

2.12

Строк  та  порядок  надання  акціонерами 
письмового  підтвердження  про  відмову 
від  використання  свого  переважного 
права  на  придбання  акцій  додаткової 
емісії (зазначаються у разі необхідності)

Надання  акціонерами  письмових  підтверджень 
про відмову від використання свого переважного 
права  на  придбання  акцій  умовами  приватного 
розміщення акцій Товариства не передбачено.

2.13 Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії:

2.13.1

строк  та  порядок  подання  письмових 
заяв про придбання акцій

Для  реалізації  свого  переважного  права  на 
придбання акцій, акціонери в строк з 26.10.2012р. 
по  09.12.2012р.  включно,  повинні подати на ім’я 
Голови  Правління  Товариства,  письмову  заяву 
про  придбання  акцій,  яка  складена  українською 
мовою,   засвідчену  підписом  керівника  або 
уповноваженої  особи  заявника  –  юридичної 
особи,  скріпленим  печаткою  заявника  – 
юридичної  особи,  в  якій  зазначається  повне 
найменування,  код  ЄДРПОУ,  місцезнаходження, 
банківські  та  інші  реквізити  юридичних  осіб, 
кількість акцій що ним придбаваються. Заявник – 
фізична  особа  вказує  в  заяві  прізвище,  ім'я,  по 
батькові, місце проживання та кількість акцій, що 
ним придбаваються.
Заяви  на  придбання  акцій  подаються  особисто 
заявником,  уповноваженою  ним  особою  за 
дорученням або надсилаються поштою на адресу 
Товариства. 

2.13.2

строк та порядок перерахування коштів 
у сумі,  яка дорівнює вартості акцій, що 
придбаваються,  із  зазначенням 
найменування  банку  та  номера 
поточного  рахунку,  на  який 
перераховуються кошти в оплату за акції

Акціонери,  які  мають  намір  реалізувати  своє 
переважне право на  придбання  акцій,  повинні  в 
строк  з  26.10.2012р. по  09.12.2012р.  включно, 
сплатити  грошовими  коштами  повну  вартість 
акцій  за  ціною  розміщення,  на  придбання  яких 
вони подали заяву. Грошові кошти в національній 
валюті  перераховуються  на  поточний  рахунок 
Товариства: 
Номер рахунку 26009269077;
Банк отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
МФО 380805;

2.13.3

строк  та  порядок  видачі  товариством 
письмових  зобов'язань  про  продаж 
відповідної кількості акцій

Акціонеру, який реалізував своє переважне право, 
Товариство  видає  письмове  зобов’язання  про 
продаж  відповідної  кількості  акцій  протягом  5 
робочих  днів  з  дати  отримання  відповідних 
коштів  товариством,  але  не  пізніше  дня,  що 
передує  дню  початку  приватного  розміщення 
акцій.  Письмове  зобов’язання  Товариства  про 
продаж  відповідної  кількості  акцій  може  бути 
видано  акціонеру  за  місцезнаходженням 
Товариства або надіслано поштою (за проханням 
акціонера) в межах вищезазначеного строку.
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2.14 Порядок розміщення акцій та їх оплати:

2.14.1

дати початку та  закінчення  першого та 
другого етапів розміщення

Розміщення  акцій  здійснюється  за 
місцезнаходженням  Товариства  за  адресою: 
11570,  Житомирська  область,  Коростенський 
район,  село  Щорсівка,  вулиця  Броварська,  40,  в 
строк з 10.12.2012р. по 19.12.2012р. включно з 10-
00 години до 16-00 години.
Приватне  розміщення  акцій  проводиться  у  два 
етапи.
Перший  етап розміщення  акцій  починається  з 
10.12.2012р. та  закінчується  14.12.2012р. 
включно, з 10-00 години до 16-00 години кожного 
робочого дня.
Другий  етап розміщення  акцій  починається  з 
15.12.2012р. та  закінчується  19.12.2012р. 
включно, з 10-00 годин до 16-00 години кожного 
робочого дня.
Акції розміщуються серед акціонерів Товариства 
згідно переліку акціонерів, складеного станом на 
23.10.2012р.

2.14.2

можливість  дострокового  закінчення 
розміщення  (якщо  запланований  обсяг 
акцій розміщено достроково та повністю 
оплачено)

Умовами  розміщення  передбачена  можливість 
дострокового  закінчення  розміщення  (якщо 
запланований обсяг акцій розміщено достроково 
та повністю оплачено).
У  разі  дострокового  розміщення  запланованого 
обсягу  акцій  та  при  умові  їх  повної  оплати, 
Наглядова  рада  Товариства  може  прийняти 
рішення  про  дострокове  закінчення  приватного 
розміщення  акцій,  але  не  раніше  першого  дня 
другого етапу приватного розміщення.

2.14.3

порядок  укладання  договорів  купівлі-
продажу  акцій  (на  першому  етапі 
розміщення),  щодо  яких  акціонером  під 
час  реалізації  переважного  права  була 
подана  заява  про  придбання  та 
перераховані відповідні кошти, відповідно 
до умов розміщення акцій

Протягом  першого  етапу  розміщення  Товариство 
укладає  з  акціонерами,  які  реалізували  своє 
переважне  право  на  придбання  акцій,  договори 
купівлі – продажу акцій на умовах, що зазначені в 
заявах та в письмових зобов’язаннях Товариства про 
продаж відповідної кількості акцій. 
Для  укладання  договору  купівлі  –  продажу  акцій 
акціонери  –  фізичні  особи  повинні  надати  або 
надіслати до Товариства засвідчені власником копії 
заповнених  сторінок  паспорту  та  довідки  про 
присвоєння ідентифікаційного номеру. Акціонери - 
юридичні  особи  повинні  надати  або  надіслати  до 
Товариства:  копію  статуту,  копію  свідоцтва  про 
державну реєстрацію або виписку, витяг з ЄДРПОУ, 
копію довідки 4-ОПП, копію паспорта керівника та 
копії документів,  що підтверджують повноваження 
уповноваженої особи, що укладатиме договір.

2.14.4 строк  та  порядок  подання  заяв  про 
придбання  акцій  акціонерами  та 
інвесторами, перелік яких  затверджено 
загальними  зборами  акціонерів  (або 
єдиним  акціонером  товариства,  або 
іншою  особою,  що  відповідно  до 
законодавства  виконує  функції 
загальних  зборів),  а  також  строк  та 
порядок  укладання  договорів  купівлі-

Протягом  другого  етапу  приватного 
розміщення  розміщуються  акції,  що  не 
реалізовані  протягом  строку  реалізації 
акціонерами  свого  переважного  права  на 
придбання  акцій  та  відносно  яких  протягом 
першого етапу розміщення не укладені відповідні 
договори купівлі – продажу.

Заяви  на  придбання  акцій  в  ході  другого 
етапу  приватного  розміщення  розглядаються  в 
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продажу  акцій  (на  другому  етапі 
розміщення)

порядку  черговості  залежно  від  дати  та  часу 
надходження заяви. 

Акціонери, які бажають придбати акції  під 
час  проведення  другого  етапу  розміщення, 
повинні:

-  подати  на  ім’я  Голови  Правління 
Товариства, письмову заяву про придбання акцій, 
яка  складена  українською  мовою,   засвідчену 
підписом  керівника  або  уповноваженої  особи 
заявника  –  юридичної  особи,  скріпленим 
печаткою  заявника  –  юридичної  особи,  в  якій 
зазначається повне найменування,  код ЄДРПОУ, 
місцезнаходження,  банківські  та  інші  реквізити 
юридичних  осіб,  кількість  акцій  що  ним 
придбаваються;

-   укласти  відповідний  договір  купівлі-
продажу акцій;

-  сплатити  грошовими  коштами  повну 
вартість  акцій,  на  придбання  яких  вони  уклали 
договір купівлі-продажу з Товариством не пізніше 
останнього дня другого етапу розміщення.

Для  реалізації  акціонерами  свого 
переважного  права  та  для  другого  етапу 
розміщення подається окрема заява.

Заява  на придбання  акцій на другому етапі 
розміщення  повинна  бути  подана  в  терміни 
проведення другого етапу розміщення.

Заяви,  які  надійшли  до  Товариства  не  в 
межах  проведення  другого  етапу  розміщення, 
Товариством не розглядаються. 
Заяви  на  придбання  акцій  на  другому  етапі 
розміщення  фізичною  особою  подаються 
особисто  заявником  або  уповноваженою  ним 
особою за  нотаріально посвідченим дорученням. 
Заявник – фізична особа вказує в заяві прізвище, 
ім'я,  по  батькові,  місце  проживання  та  кількість 
акцій, що ним придбаваються. 

Фізичні  особи  для  укладення  договору 
повинні  надати  засвідчені  власником  копії 
заповнених  сторінок  паспорту  та  довідки  про 
присвоєння ідентифікаційного номеру.

Заяви на придбання акцій на другому етапі 
розміщення  юридичною  особою  подаються 
особисто  керівником  або  уповноваженою  ним 
особою  за  посвідченим  дорученням,  або 
надсилаються поштою на адресу Товариства. 
Юридичні особи для укладення договору повинні 
надати:  копію  статуту,  копію  свідоцтва  про 
державну  реєстрацію  або  виписку,  витяг  з 
ЄДРПОУ, копію довідки 4-ОПП, копію паспорта 
керівника та копії документів, що підтверджують 
повноваження  уповноваженої  особи,  що 
укладатиме договір.

2.14.5 адреси,  за  якими  відбуватиметься 
розміщення 

Розміщення  акцій  здійснюється  за  адресою 
місцезнаходження  Товариства:  11570, 
Житомирська область, Коростенський район, село 
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Щорсівка, вулиця Броварська, 40.
2.14.6 відомості  про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення 

акцій даного випуску):
а) повне найменування Товариство  не  користується  послугами 

андерайтера.
б) код за ЄДРПОУ -
в) місцезнаходження -
г) номери телефонів та факсів -
ґ) номер  і  дата  видачі  ліцензії  на 

провадження  професійної  діяльності  на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме андеррайтингу

-

2.14.7

строк, порядок та форма оплати акцій Оплата  акцій  під  час  другого  етапу розміщення 
здійснюється грошовими коштами в національній 
валюті - гривні.
Оплата  акцій  під  час  другого  етапу розміщення 
може  здійснюватись  відповідно  до  укладеного 
договору купівлі-продажу не пізніше останнього 
дня другого етапу розміщення.

2.14.8

у разі оплати акцій грошовими коштами 
–  найменування  банку  та  номера 
поточного  рахунку,  на  який  буде 
внесено кошти  в  оплату  за  акції;  якщо 
оплата  акцій  здійснюється  у 
національній валюті та іноземній валюті, 
окремо  вказуються  номери  рахунків  у 
національній та іноземній валютах, дата, 
на  яку  здійснюється  оцінка  іноземної 
валюти

Грошові кошти в національній валюті 
перераховуються поточний рахунок Товариства: 
Номер рахунку 26009269077;
Банк отримувача: АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
МФО 380805;

2.14.9

порядку  видачі  уповноваженими 
особами  емітента  документів,  які 
підтверджують оплату акцій

Акціонеру,  який здійснив оплату акцій протягом 
другого  етапу  розміщення,  Товариство  видає 
довідку про сплату за акції. Довідки про сплату за 
акції можуть  бути  видані  акціонерам 
уповноваженими  особами  Товариства за 
місцезнаходженням  Товариства  або  надіслані 
поштою  (за  проханням  акціонера)  починаючи  з 
моменту  надходження  на  рахунок  Товариства 
грошових коштів в оплату за відповідну кількість 
акцій.

2.15

Дії, що проводяться в разі дострокового 
закінчення  розміщення  акцій  (якщо 
запланований  обсяг  акцій  розміщено 
достроково та повністю оплачено)

У  разі  дострокового  розміщення  запланованого 
обсягу  акцій  та  при  умові  їх  повної  оплати, 
Наглядова  рада  Товариства  може  прийняти 
рішення  про  дострокове  закінчення  приватного 
розміщення  акцій,  але  не  раніше  першого  дня 
другого етапу приватного розміщення.

2.16

Дії,  що  проводяться  в  разі,  якщо 
розміщення  акцій  здійснено  не  в 
повному обсязі

У  разі,  якщо  розміщення  акцій  здійснено  не  в 
повному обсязі, Наглядова рада Товариства може 
прийняти рішення про затвердження результатів 
приватного  розміщення  акцій  у  фактично 
розміщеному та оплаченому обсязі.

2.17 Строк  повернення  внесків,  унесених  в 
оплату за акції, у разі прийняття рішення 
про відмову від розміщення акцій

У разі відмови від приватного розміщення акцій 
акціонерам,  що внесли  кошти в  рахунок  сплати 
акцій,  які  пропонуються  до  приватного 
розміщення,  повертаються  внесені  ними  кошти 
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протягом  30  (тридцяти)  днів  з  дня  прийняття 
рішення про відмову від приватного розміщення 
акцій.

2.18

Строк  повернення  внесків,  унесених  в 
оплату за акції,  у разі незатвердження у 
встановлені  строки  результатів 
розміщення акцій

У  разі  не  затвердження  результатів  розміщення 
акцій  протягом  60  днів  з  дня  завершення 
розміщення,  акціонерам,  що  внесли  кошти  в 
рахунок  сплати  акцій,  які  пропонуються  до 
приватного  розміщення,  повертаються  внесені 
ними  кошти  протягом  30  (тридцяти)  днів  після 
закінчення зазначеного 60-ти денного строку. 

Від емітента: Голова Правління 
ПрАТ ТНК "Граніт"

____________
(підпис)

  Озарко Михайло Володимирович

  М. П.

 

Від аудитора: Директор по аудиту 
Аудиторської фірми у 
формі ТзОВ "Аудит-

сервіс ІНК"

____________
(підпис)

М. П.

Орлова Валентина Кузьмівна

Від депозитарію: _________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від суб’єкта 
оціночної 
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Директор ТзОВ 
"ЕКА-Захід"

____________
(підпис)

М. П.

  Корчмар Олександр Федорович
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