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Додаток 8  
до Положення про порядок здійснення  

емісії облігацій підприємств, облігацій  
міжнародних фінансових організацій  

та їх обігу  

(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ) 

 

Проспект емісії облігацій підприємства, 

щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення 

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

1 Загальна інформація про емітента: 

1) повне 

найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ» 

2) скорочене 
найменування (за 

наявності) 

 ТОВ «РУШ» 

3) код за ЄДРПОУ  32007740 

4) місцезнаходження  Україна, 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, буд. 104 А 

5) засоби зв'язку 

(телефон, факс, 

електронна пошта) 

телефон +38 056 787 33 44; +38 056 787 33 45;  

факс  +38 056 787 34 55;   +38 056 787 33 45;  

електронна пошта: sgudakova@eva.dp.ua  

6) дата державної 

реєстрації емітента; 

орган, що здійснив 

державну 
реєстрацію 

емітента 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУШ» 

Дата державної реєстрації – 22.05.2002 року; 

Орган, що здійснив державну реєстрацію - виконавчий комітет Жовтневої районної ради м. Дніпропетровськ.  

Дата запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну 
особу – 22.02.2005;  

Номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - 1 224 120 0000 
008275. Змін організаційно-правової форми та назви емітента не було. 

7) предмет і мета 

діяльності 

Витяг зі Статуту ТОВ «РУШ»: 

 «2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. 

2.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. 
Товариство створено з метою здійснення ринкових взаємовідносин і отримання прибутку на основі задоволення 

потреб громадян, колективних, державних і інших підприємств, установ і організацій в продукції, що виробляється, 

товарах, послугах, що надаються, в сферах визначуваних предметом діяльності. 
 Якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере участь Україна, встановлено інші 

правила, ніж ті, що містить законодавство про товариство, то застосовуються правила міжнародного договору або 

міжнародної угоди. 
2.2. Предметом діяльності Товариства є: 

- оптова торгівля без конкретної спеціалізації; 

- інші види оптової торгівлі; 

- надання послуг складування, передпродажної підготовки та транспортування грузів для клієнтів; 

- транспортна обробка вантажів; 

- посередництво у оптовій торгівлі різними групами товарів; 
- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту; 

- робота з базами даних; 

- дослідження ринку та вивчення суспільної думки; 
-маркетингові дослідження та керівництво підприємствами; 

- виробництво шкіряних галантерейних та дорожніх виробів; 

- діяльність в сфері громадського харчування (створення та експлуатація у встановленому порядку кафе, барів, 
ресторанів і т.д.); 

- виготовлення меблів; 

- промислове виробництво продукції матеріально-технічного призначення; 
- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту технологічного обладнання промислових підприємств, інших 

організацій та приватних осіб; 
- оптова та роздрібна торгівля верстатами; 

- оптова та роздрібна торгівля іншими машинами та устаткуванням; 

- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування верстатів для  
оброблення металу; 

- виробництво, реалізація, монтаж, ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування для металургії; 

- енергообстеження та енергоаудит цивільних та промислових об’єктів; 
- виконання проектних робіт в енергетиці та теплоенергетиці; 

- проведення наукових, вишукувальних робіт в енергетиці та теплоенергетиці; 

- участь в реалізації науково –технічних програм, направлених на вирішення проблем екології та  
ерегоресурсозберігання; 

- виконання наукових, науково–дослідних, проектно–конструкторських, проектно-вишукувальних, геолого–

геодезичних робіт і впровадження їх результатів; 
- проектування енергетичних установок, установок по використанню вторинних енергетичних ресурсів, установок 

водопідготовок і систем очистки сточних вод; 

- виконання будівельно–монтажних і пуско–налагоджувальних робіт промислових, цивільних об’єктів, у тому числі 
котельних установок і сосудів під тиском; 

-  проектування систем газопостачання тиском до 1,2МПс; 

- будівельні, монтажні, пуско–налагоджувальні роботи систем газопостачання тиском до 1,2 МПс;  
- проведення науково–дослідних, науково–технічних, проектнопошукових,  дослідно-експериментальних, 

природозберігаючих , конструкторсько –технологічних та інших робіт в усіх галузях науки і техніки, а також 

проведення незалежної технічної експертизи; 
- програмне і технічне обслуговування обчислювальних комплексів; 

- ремонт та технічне обслуговування електронної техніки; 

- розробка проектно–кошторисної документації для об’єктів будівництва; 
- проведення експертиз проектно–кошторисної документації; 

- авторський нагляд за будівництвом об’єктів цивільного та промислового призначення; 

- наукові розробки електронних приладів, монтаж, налагодження, втілення їх у виробництво; 
- будівельно-монтажні роботи; 

- роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування; 

- торгово-закупівельна діяльність (в т.ч. оптова i роздрібна торгівля, створення мережі власних магазинів); 
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- оптова торгівля продовольчими, непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення, 
сільськогосподарською продукцією, в тому числі обладнанням для електроенергетики і нафтогазового комплексу; 

- оптова та роздрібна торгівля нафтою, нафтопродуктами, паливно–мастильними матеріалами, енергоносіями та 

електроенергією, металопрокатом та виробами з металу, картонними виробами; 
- оптова торгівля виробами хімічної промисловості, в тому числі поліпропіленом, полістіролом та ін.; 

- оптова та роздрібна торгівля горілчаними та тютюновими виробами; 

- оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни, побутової хімії, косметичними та парфумерними товарами; 
- роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; 

- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групувань; 

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого  асортименту;  
- здавання під найм нерухомого майна виробничо–технічного та культурного призначення; 

- здавання під найм нерухомості невиробничого призначення; 

- здавання під найм автомобілів; 
- здавання під найм інших транспортних засобів; 

- здавання під найм машин та устаткування; 

- фінансовий лізинг; 
- надання приміщень та обладнання в оренду, в тім числі з правом викупу; 

- закупка сільгосппродукції, ТНС, продукції виробничо-технічного призначення у населення як за безготівковий так i 

за  
готівковий розрахунок; 

- переробка сільськогосподарської i м'ясомолочної продукції, в тому числі i на власних переробних потужностях i 

реалізація продукції їх переробки; 
- дизайнерські послуги; 

- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання; 

- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення; 
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільськогосподарського виробництва; 

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання; 
- виробництво господарських товарів, метизів (цвяхів, дроту, сітки), товарів побутової хімії; 

- надання в оренду (в тому числі і з правом викупу) приміщень, будівель, споруд, інвентарю, обладнання та ін.; 

- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання юридичним та фізичним особам; 
- оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами; 

- оптова торгівля автотоварами; 

- організація комерційних вистав, ярмарок, аукціонів, торгів, бізнес-шоу програм; 
- iнформацiйно-аналiтична служба; 

- юридичні послуги фізичним та юридичним особам; 

- транспортні послуги на спеціалізованих видах транспорту; 
- роботи по наладці, шефмонтажу та ремонту складного технологічного обладнання промислових підприємств та 

інших організацій та приватних осіб; 

- посередницькі послуги при будівництві та ремонту; 
- інженерні вишукування; 

- проектні роботи; 

- виробництво будівельних та вiддiлочних матеріалів; 

- будівельно-монтажні роботи; 

- iнженирiнговi роботи у будівництві; 

- будівельно-монтажні, ізоляційні, ремонтні та реставраційні роботи, будівельні роботи за кордоном з сировини та 
матеріалів, вироблених на Україні; 

- будівництво та ремонт, запровадження в експлуатацію, реалізація об’єктів житлового та промислового будівництва;  

- будівництво та ремонт під’їздних залізничних шляхів та стрілочних переводів; 
- будівництво та ремонт автошляхів; 

- будівництво трубопроводів різного призначення; 

- виконання функції генерального підрядника у будівництві; 
- надання побутових послуг населенню; 

- здійснення транспортно-експедиційної діяльності; 

- консультації стосовно перевезень будь-якими видами транспорту; 
- надання консультаційних послуг по питанням маркетингу, коньюнктурно-комерцiйної iнформацiї, 

- створення автоматизованих систем, обробка даних, поставка та сервісне обслуговування обчислювальної техніки, 

систем телефаксового зв'язку, оргтехнiки i запасних частин до них, створення i торгiвля науково-ємкістною 
програмною продукцiєю, приладами, системами супутникового зв'язку, винахiд промислових зразкiв, якi є власнiстю 

Товариства або переданих  

йому iншими пiдприємствами, в тому числi iноземними фiрмами на пiдставi укладених угод; 

- науковi дослiдження; 

- проектно-конструкторськi роботи; 

- розробка та впровадження ноу-хау; 
- пiдбiр, оцiнка та навчання менеджерiв для українських та закордонних фiрм та представництв; 

- здiйснення видавничої дiяльностi по пiдготовцi та випуску iнформацiйно-комерцiйних, науково-методичних, 

рекламних матерiалiв, та iншої полiграфiчної продукцiї; 
- надання представницьких послуг; 

- виконання брокерських та дiлерських послуг; 

- фасовка та упаковка продуктiв харчування; 
- упаковка та фасовка будiвельних матерiалiв; 

- органiзацiя i утримання готелiв, мотелiв, кемпiнгiв, платних автостоянок; 

- операцiї з нерухомiстю, послуги рiелтера; 
- експертнi послуги при оцiнцi житлових та нежитлових споруд та примiщеннь, авто-, мототехнiки, водного та 

морського транспорту; 

- створення iнформацiйно-довiдкової служби; 
- рекламно-видавнича діяльність, видання газет, журналів та інших видів поліграфічної продукції; 

- виробництво рекламної, презентаційної, художньої, аудіо-, відео-, теле-, радіо- та анімаційної продукції; 

- організація і проведення рекламних компаній, інформаційних, соціологічних і маркетингових досліджень; 

- реклама у засобах масової інформації, книгах, каталогах, календарях та інших друкованих, відео-, теле-, аудіо носіях; 

- реклама в електронних засобах зв’язку; 
- посередницька агентська і торгівельна діяльність, в т.ч. у засобах масової інформації та інших засобах реклами; 

- формування баз даних прямої поштової кореспонденції; 

- послуги прямої поштової розсилки; 
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом; 

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом; 
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- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом; 
- експедиційні послуги при перевезеннях вантажів будь- яким видом транспорту;  

- органiзацiя автогосподарств, автотранспортних послуг, та автомобiльно-технiчного обслуговування; 

- ремонт, вiдновлення, реалiзацiя i сервiсне обслуговування автотранспорту; 
- продаж та здавання в оренду (найм) майна виробничо- технічного призначення; 

- послуги в сферi реклами та маркетингу; 

- проведення тренінгів та семінарів по різноманітним тематикам; 
- організація курсів по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, проведення лекцій, симпозіумів та інших 

заходів; 

- консалтингова діяльність; 
- іноваційно–виробнича діяльність по створенню інфраструктури впровадження передових технологій у 

промисловості та сільському господарстві; 

- проведення науково–дослідних робіт з метою інтесифікації та оптимізації сільського господарства та промисловості; 
- проведення робіт по залученню та розміщенню іноземних інвестицій; 

- надання послуг юридичного, інформаційного та маркетингового характеру, посередницька діяльність; 

- наладка програмного забезпечення; 
- укладення договорів відповідального зберігання; 

- зовнiшнь-економiчна діяльність (експортно-імпортні операції); 

- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;  
- здійснення обміну валют згідно діючого законодавства; 

- інша діяльність, не заборонена законодавством. 

2.3. На види діяльності, які підлягають ліцензуванню або патентуванню, Товариство придбає ліцензії та патенти у 
порядку, встановленому діючим законодавством. » 

8) перелік засновників 

емітента 

Засновником ТОВ «РУШ» є:  

Юридична особа резидент Республіки Кіпр Компанія «НОМЕТРОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS 
INVESTMENTS LTD) (НЕ 198335, зареєстрована 03.05.2007 року  відділом реєстратора компаній та офіційного 
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 Відповідно до ст. 7 Статуту ТОВ «РУШ»: 

 «Стаття 7. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. 

 7.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори Учасників, які складаються з усіх учасників або 
призначених ними представників. Представники Учасників можуть бути як постійними, так і призначеними на певний 

строк. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника на зборах, сповістивши про це інших Учасників.  

7.2. Учасники Товариства мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток в статутному капіталі.   
7.3. Загальні збори Учасників Товариства скликаються не рідше двох разів на рік. Позачергові збори Учасників 

скликаються в разі наявності відповідних обставин за вимогою Генерального директора, Учасників Товариства, що 

володіють у сукупності більше  як 20 відсотками голосів. Порядок скликання Загальних зборів Учасників Товариства 
здійснюється згідно ст.61 Закону України „Про господарські Товариства" та згідно ст.98 Цивільного Кодексу України. 

 7.4. Загальні збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), 

що володіють в сукупності більше, ніж 60 відсотками голосів. Брати участь в Загальних зборах з правом дорадчого 
голосу можуть члени виконавчого органу, що не є Учасниками Товариства.  

7.5. Учасники Товариства мають право передавати свої повноваження на зборах своїм представникам чи іншим 

Учасникам Товариства. Якщо повноваження передаються іншому Учаснику, то про це своєчасно попереджують 
голову зборів письмово, якщо своєму представнику - передача повноважень здійснюється на підставі доручення, яке 

завіряється нотаріально.  

7.6. До виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства відноситься:  
а) визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про виконання;  

б) внесення змін до Статуту Товариства, зміна розміру його статутного капіталу; 

в) обрання та відзив  членів виконавчого органу (Дирекції, Генерального директора) та ревізійної комісії; 
г) затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи, при наявності, дочірні підприємства; 

затвердження звіту та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків, визначення порядку покриття 

збитків;  
д) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень про них;   

є) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;  

ж)  прийняття рішення про випуск та реалізацію цінних паперів;   
з)  прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження 

ліквідаційного балансу;  

и)  визначення розмірів, форми та порядку внесення Учасниками додаткових вкладів; і)  вирішення питання про 
придбання Товариством частки Учасника;  

ї) виключення Учасника з Товариства;  

к) прийняття нових Учасників до складу Товариства;  
л) прийняття рішення про участь Товариства у створенні  нових підприємств, придбання часток у статутних капіталах 

інших товариств та про вихід Товариства  зі складу Учасників будь-якого іншого товариства;  

м) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу, створення та визначення повноважень відповідних 
контрольних органів;  

н)  відчуження майна Товариства на суму, що становить  50 і більше відсотків майна Товариства;  

о) призначення на посади керівників дочірніх підприємств,  філій,  представництв та інших відокремлених підрозділів 
Товариства;  

п)  прийняття рішення про необхідність отримання Товариством кредитів, позик та визначення засобів забезпечення 

зобов’язань за ними; надання дозволу Генеральному директору Товариства на підписання кредитних договорів, 
договорів позик, договорів, пов’язаних із забезпеченням виконання зобов’язань Товариством, в т.ч. порук, гарантій 

(незалежно від суми кредиту чи позики, що отримується Товариством, та суми поруки, гарантії чи іншого засобу 

забезпечення виконання зобов’язання);  
р) прийняття рішення про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, в тому числі, про 

відчуження, видачу ліцензій на використання об’єкта права інтелектуальної власності, підписання ліцензійних 

договорів, надання згоди на реєстрацію та використання третіми особами, передачу в заставу виключних майнових 
прав інтелектуальної власності.   

7.6.1. З питань, зазначених у пп. а), б), ї)  п.7.6. цього Статуту, рішення приймаються учасниками, що володіють у 
сукупності більш, 50% голосів. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів.  

7.7. Порядок прийняття рішень шляхом опитування, перелік питань, що розглядаються в цьому випадку, процедура 

підготовки зборів та інші особливості прийняття рішень, що не обумовлені даним статутом, визначаються правилами 
процедури, які затверджуються зборами.  

7.8. Виконавчим органом Товариства є колегіальний орган - Дирекція. Дирекцію Товариства очолює Генеральний 

директор, який обирається  на посаду загальними зборами учасників Товариства.  Членами дирекції Товариства 
можуть бути учасники Товариства, а також особи, які не є учасниками. Члени дирекції Товариства призначаються на 

посаду та звільняються з посади загальними зборами Товариства з обов’язковим затвердженням на загальних зборах 
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учасників і підзвітні їм.  Дирекція підзвітна зборам учасників i організовує виконання його рішень. Дирекція не має 
права приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства.  

7.8.1. До повноважень дирекції Товариства, зокрема, належать:  

- організація виконання рішень загальних зборів Товариства;  
- розробка заходів по основних напрямках діяльності Товариства, визначених загальними зборами Товариства;  

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності Товариства;  

- вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, розрахунків, обліку і звітності, оплати 
праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та 

цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;  

- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх 
підприємств; 

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством; - 

розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;  
- аналіз квартальних та річних звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства в цілому; - 

визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;  

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;  
- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;  

- розробка пропозицій, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства; - 

внесення пропозицій про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх 
діяльності;  

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь 

– яких юридичних осіб;  
- попереднє обговорення питань, які виносяться на порядок денний загальних зборів учасників Товариства;  

- здійснення підготовки чергових та позачергових загальних зборів учасників Товариства, включаючи підготовку 

необхідних пропозицій і документів та прийняття рішення про дату скликання та порядок денний загальних зборів 
учасників Товариства;  

- підготовка щорічного виробничо–фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів 
співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;  

- затвердження договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;  

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;  
- вирішення інших питань, передбачених чинним законодавством.  

7.8.2. Засідання дирекції скликаються Генеральним директором Товариства, якщо на них присутні не менш ніж 50% її 

членів. Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів. В разі рівного розподілу голосів членів дирекції, 
голос Генерального директора є вирішальним.  

7.8.3. Позачергові засідання дирекції скликаються на вимогу Генерального директора або будь - кого з членів дирекції 

Товариства. 
 7.9. Генеральний директор за посадою входить до складу дирекції Товариства. Кількісний склад членів дирекції та 

посадові особи, які входять до складу дирекції визначаються загальними зборами.  

7.9.1. Генеральний директор призначається  та відкликається зборами учасників Товариства. Генеральний директор 
вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції зборів 

учасників та дирекції. Збори учасників можуть приймати рішення про передачу частини повноважень, які їм 

належать, в компетенцію Генерального директора.  Генеральний директор підзвітний зборам учасників i організовує 

виконання його рішень. Генеральний директор має право першого підпису будь – яких документів від імені 

Товариства. Генеральний директор не має права приймати рішення, обов’язкові для учасників Товариства.  

7.9.2. Генеральний директор:  
7.9.2.1. Призначається зборами учасників на невизначений строк і здійснює керівництво діяльністю Товариства та 

дирекції.  

7.9.2.2. Видає розпорядження, інструкції з питань, які входять в компетенцію Товариства.  
7.9.2.3. Представляє Товариство без довіреності  у відносинах з будь – якими українськими та іноземними 

юридичними і фізичними особами, від імені Товариства укладає в країні та за кордоном всі види правочинів, договори 

та інші угоди, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього  статуту. В разі 
необхідності, користується правом першого підпису на банківських документах. Підпис Генерального директора на 

будь – яких документах, що стосуються Товариства підтверджується відбитком круглої печатки Товариства. 

7.9.2.4. Забезпечує розробку та виконання перспективних планів Товариства;  
7.9.2.5. Організовує підготовку і виконання рішень Загальних зборів, надає звіти про їх виконання;  

7.9.2.6. Надає Голові Товариства пропозиції щодо порядку формування та розподілу резервного та інших фондів.  

7.9.2.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.  
7.9.2.8. Затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при 

цьому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з 

працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує 

питання про дострокове зняття цих стягнень. 

 7.9.2.9. Визначає осіб, які мають право другого підписів на платіжних дорученнях; Генеральний директор Товариства 
має право безпосередньо звертатися до учасників Товариства по будь – якому питанню діяльності Товариства.   

7.9.2.10. Видає довіреності  на передоручення  частину своїх повноважень  іншим особам та на  здійснення юридичних 

дій від імені Товариства.  
7.9.2.11. Призначає та звільняє  керівників та інших посадових осіб філій та структурних підрозділів Товариства. 

7.9.2.12. Генеральний директор Товариства має інші права та обов’язки, покладені на нього загальними зборами та 

здійснює  інші дії для досягнення  мети діяльності Товариства.   
7.10. Члени дирекції зобов'язані: - діяти від імені Товариства у межах, передбачених чинним законодавством і 

Статутом Товариства; - відповідати за дотримання статуту і внутрішніх документів, що регламентують роботу 

Товариства; - відповідати за дотримання прав учасників і членів трудового колективу, визначених статутом і іншими 
внутрішніми документами Товариства; - сприяти успішній діяльності Товариства; - відповідати за дотримання 

комерційної таємниці щодо діяльності Товариства і нести відповідальність за її розголошення. - зберігати комерційну 

таємницю тих підприємств, організацій, установ, з якими Товариство має ділові відносини; - не використовувати 
знання комерційної таємниці для заняття будь-якою діяльністю, що як конкурентна дія може завдати шкоди 

Товариству. - не використовувати у своїх власних інтересах можливості Товариства і не починати будь-які дії, що 

суперечать інтересам Товариства; - виконувати дії по управлінню справами Товариства виключно в межах 

повноважень, наданих Статутом.  

7.11. Дирекція та члени дирекції несуть персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень зборів 
учасників, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Члени дирекції, у випадку 

невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків, несуть дисциплінарну, адміністративну чи іншу 

відповідальність відповідно до діючого законодавства України.  
7.12. Посадовими особами органів управління Товариства є Голова зборів Товариства, Генеральний директор, члени 

дирекції, голова ревізійної комісії. Посадовими особами органів управління Товариства не можуть бути особи, 

перераховані в абзаці третьому статті 23 Закону України "Про господарські товариства". Посадові особи відповідають 
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за нанесені Товариству збитки згідно з діючим законодавством України. 
7.13. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється Ревізійною комісією, утвореною зборами Учасників 

Товариства в кількості не менше 3-х осіб, чи з залученням сторонньої аудиторської служби. Члени виконавчого 

органу не можуть бути членами Ревізійної комісії.  
Перевірка діяльності виконавчого органу Товариства проводиться Ревізійною комісією за дорученням зборів 

учасників, з власної ініціативи або на вимогу Учасників Товариства. Ревізійна комісія має право вимагання від 

виконавчого органу Товариства надання їй всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, 
особистих пояснень.  

Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу Товариства. 

Ревізійна комісія складає, висновки за річним звітом та балансом. Без висновків ревізійної комісії Товариство не має 
права затверджувати баланс. Ревізійна комісія має право вимагати позачергового скликання зборів Учасників у 

випадку, якщо виникла загроза існуванню Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.» 

 

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 

виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: 

  голова та члени 

колегіального 
виконавчого органу 

або особа, яка 

здійснює 
повноваження 

одноосібного 

виконавчого органу 

Генеральний директор ТОВ «РУШ» - Шищук Олексій Анатолійович, 1976 року народження, освіта вища, економіст, 

виробничій стаж 20 років, стаж роботи на цій посаді 3 роки , посада на основному місці роботи: Генеральний 
директор ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Виконавчий директор ТОВ «РУШ» -  Шевченко Ольга Анатоліївна, 1965 року народження, освіта 

вища, економіст - математик, виробничій стаж 30 років 3 місяці., стаж роботи на цій посаді 4 роки 4 місяці, посада на 
основному місці роботи: Виконавчий директор ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Фінансовий директор ТОВ «РУШ» - Воленко Лілія Василівна, 1967 року народження, освіта вища, 

інженер-математик, магістр фінансів, виробничій стаж 26 років 11 міс., стаж роботи на цій посаді 8 років 4 місяці, 

посада на основному місці роботи: Фінансовий директор ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Директор з інформаційних технологій ТОВ «РУШ» - Півень Владислав Володимирович, 1973 року 

народження, освіта вища, інженер-механік, виробничій стаж 23 роки 2  міс., стаж роботи на цій посаді 11 років 2 
місяці, посада на основному місці роботи: Директор з інформаційних технологій ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Директор з продаж ТОВ «РУШ» - Кацеба Марина Миколаївна, 1974 року народження, освіта вища, 
інженер по автоматизації, виробничій стаж 19 років 2 місяці, стаж роботи на цій посаді 7 років 11 місяців, посада на 

основному місці роботи: Директор з продажу ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Директор з персоналу ТОВ «РУШ» - Печериця Інна Худувна, 1971 року народження, освіта вища, 
вчитель начальних класів, психолог, виробничій стаж 20 років 2 міс., стаж роботи на цій посаді 8 років 11 місяців, 

посада на основному місці роботи: Директор з персоналу ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Директор з розвитку ТОВ «РУШ» - Заболотна Оксана Миколаївна, 1976 року народження, освіта вища, 
фахівець із стандартизації, сертифікації та якості, виробничій стаж 20 років , стаж роботи на цій посаді 8 років 6 

місяців., посада на основному місці роботи: Директор з розвитку ТОВ «РУШ»; 

Член дирекції, Заступник генерального директора по комерційним та маркетинговим питанням ТОВ «РУШ» - 

Смiрнова Галина Василiвна, 1966 року народження, освіта вища, менеджмент організацій, виробничій стаж 27 років 9 

міс., стаж роботи на цій посаді 5 років 11 місяців, посада на основному місці роботи: , Заступник генерального 

директора по комерційним та маркетинговим питанням ТОВ «РУШ». 

  голова та члени 
наглядової ради (за 

наявності) 

Створення у ТОВ «РУШ» такого органу, як Наглядова рада, не передбачено чинним Статутом ТОВ «РУШ». 

  ревізор або голова 
та члени ревізійної 

комісії (за 

наявності) 

Голова ревізійної комісії ТОВ «РУШ»: Собкова Ірина Володимирівна, 1955 року народження, освіта середньо-
спеціальна, бухгалтер, виробничій стаж 36 років, стаж роботи на цій посаді 11 років., посада на основному місці 

роботи: Начальник управління аудиту та контролю фінансового департаменту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Омега». 

  корпоративний 
секретар (за 

наявності) 

Корпоративний секретар відсутній 

  головний бухгалтер 
(за наявності) 

Головний бухгалтер ТОВ «РУШ» - Гаркуша Юлiя Євгенiвна, 1974 року народження, освіта вища, спеціаліст з 
економіки та підприємництва, виробничій стаж 19 років 8 місяців, стаж роботи на цій посаді 4 роки 8 місяців, посада 

на основному місці роботи: Головний бухгалтер ТОВ «РУШ». 

11) відомості про 

середньомісячну 

заробітну плату 

членів 
колегіального 

виконавчого органу 

або особи, яка 
здійснює 

повноваження 

одноосібного 
виконавчого 

органу, за останній 

квартал та 
завершений 

фінансовий рік, що 

передував року, у 
якому подаються 

документи 

Середньомісячна заробітна плата Членів дирекції ТОВ «РУШ» за 2016 року склала  - 286 402,99 гривень. 

 

Середньомісячна заробітна плата Членів дирекції ТОВ «РУШ» за третій квартал 2017 року склала: 316 900,09 гривень. 

 
 

 

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента: 

1) розмір статутного 
капіталу емітента 

на дату прийняття 

рішення про 
публічне 

розміщення 

облігацій 

Розмір Статутного капіталу на 18.12.2017 року становить 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок. На дату 
прийняття рішення Статутний капітал оплачений повністю. 

2) розмір частки у  Члени виконавчого органу ТОВ «РУШ» не мають частки у статутному капіталі Товариства. 
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статутному капіталі 
емітента, що 

перебуває у 

власності членів 
виконавчого органу 

емітента або особи, 

яка здійснює 
повноваження 

одноосібного 

виконавчого органу 
(для емітента - 

акціонерного 

товариства також 
кількість акцій) 

3) перелік осіб, що 

мають у статутному 
капіталі емітента 

частку, що 

перевищує 10 % 

 «НОМЕТРОС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» (NOMETROS INVESTMENTS LTD, реєстраційний номер - НЕ 198335, 

місцезнаходження (юридична адреса): Сіракоусон, 8, Агіос Дометіос, 2365, м. Нікосія, Кіпр (Syrakouson, 8, Agios 
Dometios, 2365, Nikosia, Cyprus)), юридична особа, що створена та існує за законодавством Республіки Кіпр, володіє 

100% (сто відсотків) статутного капіталу ТОВ «РУШ» 

4) розмір власного 
капіталу емітента 

на останню звітну 

дату, що передує 
даті прийняття 

рішення про 

публічне 
розміщення 

облігацій 

Розмір Власного капіталу станом на 30.09.2017 року становить 785 660 000,00 (сімсот вісімдесят п’ять мільйонів 
шістсот шістдесят тисяч) гривень 00 копійок. 

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 

1) 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 

Облігації  серії  «А»,  звичайні відсоткові іменні,  загальною номінальною вартістю 20  000  000,00  (двадцять 

мільйонів) грн, , свідоцтво про реєстрацію випусків облігацій № 62/2/07 від 16.02.2007 року, видане Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 30.03.2007 року  номінальна вартість однієї облігації 1 
000,00 грн., кількість  облігацій  у  випуску - 20  000  (двадцять тисяч) штук.  Форма існування – бездокументарна. 

Облігації погашено.  Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску 

№ 211-С-О від 16.06.2010 року. 

Облігації  серії  «В»,  незабезпечені (звичайні) відсоткові іменні,  на  суму  50  000  000,00  (п’ятдесят  мільйонів) грн, 

свідоцтво про реєстрацію випусків облігацій № 302/2/07 від 27.06.2007 року видане Державною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку, дата видачі 26.09.2007 року, номінальна вартість однієї облігації 1 000,00 грн., кількість  
облігацій  у  випуску -50  000  (п’ятдесят тисяч)  штук.  Форма існування – бездокументарна.  Облігації погашено. 

Розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску № 315-С-О від 

14.09.2010 року. 

Облігації  серії  «С», забезпечені відсоткові іменні,  на  суму  40  000  000,00 (сорок мільйонів) грн, свідоцтво про 

реєстрацію випуску облігацій № 36/2/10 від 11.06.2010 року видане Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, дата видачі 22.11.2010 року, номінальна вартість однієї облігації - 1 000,00 грн. за штуку, кількість  
облігацій  у  випуску - 40  000  (сорок тисяч) штук.  Форма існування – бездокументарна. Облігації погашено. 

Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування випуску у зв’язку з 

погашенням облігацій №111-КФ-С-О від 28.04.2014 року. 

Облігації  серії  «D»,  звичайні (незабезпечені) відсоткові іменні,  на  суму  75  000  000,00  (сімдесят п’ять мільйонів) 

грн, свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 32/2/2014 від 06.02.2014 року видане Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 14.04.2014 року, номінальна вартість однієї облігації - 1 000,00 грн. за 
штуку, кількість  облігацій  у  випуску - 75  000  (сімдесят п’ять тисяч) штук.  Форма існування – бездокументарна.   

2) відомості про 

фондові біржі, на 
яких продавались 

або продаються 

цінні папери 

емітента (у разі 

здійснення таких 

операцій) 

 Облігації ТОВ «РУШ» продавались на наступних фондових біржах: 

-   Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС», місцезнаходження: Україна, 01004, Київ, вул. 
Шовковична, 42-44, телефон/факс: +38 (044) 277-50-00, +38 (044) 277-50-01, номер та дата видачі ліцензії на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: 

Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на фондовому 

ринку, серія АД № 034421, видана 11.06.2012 року; дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії 05.03.2009 

року за № 261, строк дії ліцензії – 05.03.2009-05.03.2019 року. 

 
 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 33718227), 

місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30, телефон/факс: +38 
(056) 373-95-94, Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі 

на фондовому ринку (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 14.03.2008 року за № 231, строк дії 

ліцензії – по 24.03.2018 року). 

3) відомості про 
фондові біржі, до 

лістингу яких 

включені облігації 
емітента 

 Облігації ТОВ «РУШ» не знаходяться у лістингу  жодної  біржі (організатора торгівлі цінними паперами) 

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан: 

1) чисельність 

штатних 
працівників (станом 

на останнє число 

кварталу, що 
передував кварталу, 

у якому подаються 
документи) 

 Станом на 30.09.2017 року кількість штатних працівників ТОВ «РУШ» складає 6 460 особи. 

2) перелік ліцензій 

(дозволів) емітента 

на провадження 

 ТОВ «РУШ» не має ліцензій (дозволів). 
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певних видів 
діяльності із 

зазначенням 

терміну закінчення 
їх дії 

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску 

облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про: 

  обсяг основних 
видів продукції 

(послуг, робіт), що 

виробляє (надає, 
здійснює) емітент 

ТОВ «РУШ» » представляє мережу магазинів «лінія магазинів EVA» та працює на ринку з 2002 року. 
Асортимент товарів мережі магазинів «лінія магазинів EVA», що представляє Емітент – косметика, парфумерія, 

засоби особистої гігієни, побутова хімія, товари по догляду за дитиною, біжутерія, аксесуари та інші. 

Компанія приділяє велику вагу асортименту товарів, цінам, розробляються акційні пропозиції, удосконалюється 
програма лояльності. 

З метою створення конкуренції міжнародним брендам, ТОВ «РУШ» активно займається розробкою товарних груп 

Private Label (товари власних торговий марок), які є менш залежними від курсу долару США, та відповідно мають 
привабливі ціни для покупців та високу якість. 

Станом на 01.10.2017 року в мережі магазинів представлені товари під 33 власними торговими марками. 

ТОВ «РУШ» стала переможцем Національної Премії «PrivateLabel-2017» в номінації «Динаміка розвитку СТМ». 
В 2016 році, власні торгові марки «SKY» та «LCF» стали переможцями Національної Премії «PrivateLabel-2016» у 

двох номінаціях. В 2015 році власна торгова марка «MAY» визнана «Кращим проектом PrivateLabel-2015». 

 
Станом на 30.09.2017 року чистий дохід ТОВ «РУШ» від продажу товарів та послуг за період з 01.01.2017 по 

30.09.2017 склав 4 551 212 тисяч гривень. 

Згідно з кодами класифікації КВЕД чистий дохід розподілений наступним чином: 
 

Код за КВЕД 

2010 
Назва виду економічної діяльності 

Сума 

доходу, тис. 

грн. 

Питома вага, 

% 
Покупці 

47.19 
Інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах 
3 703 015 81,4% 

Населення 

України 

46.19 
Діяльність посередників у торгівлі 

товарами широкого асортименту 
789 290 17,3% 

Підприємства – 

постачальники 

продукції 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 58 887 1,3%  

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється 

фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет 

20 0,0% 
Населення 

України 

ВСЬОГО  4 551 212 100%  

 

Динаміка чистого доходу ТОВ «РУШ» має позитивну динаміку (в тис. грн.) 

 2014 рік 2015 рік 2016 рік 9 міс. 2014 р. 9 міс. 2016 р. 9 міс. 2017 р. 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації 
продукції 

(тис.грн.) 

2 736 510 3 863 306 4 844 170 2 470 195 3 407 126 4 551 212 

 

 

  ринки збуту та 

особливості 

розвитку галузі, у 

якій здійснює 

діяльність емітент 

ТОВ «РУШ» представляє мережу магазинів «лінія магазинів EVA». «Лінія магазинів EVA» – це магазини 

самообслуговування площею від 75 до 380 кв. м. Цільовими покупцями магазинів є жінки у віці від 25 до 50 років, 

рівень доходу середній та середній мінус, визначені представники соціальних класів С1 та С2 по класифікації 

ESOMAR.. Ринком збуту ТОВ «РУШ» є внутрішній ринок України. 

 
Станом на 01.10.2017 року мережа «лінія магазинів EVA» нараховує 549 магазинів, загальною торгівельною площею 

81 447 кв. Торгівельні точки «лінія магазинів EVA» відкриті в обласних центрах України і великих містах, а саме: 
Дніпропетровська область – 90 торгівельних точок; Запорізька область – 35 торгівельних точки; Донецька область – 

36 торгівельних точок; Київська область – 102 торгівельних точок; Житомирська область - 11 торгівельних точок, 

Одеська область – 62 торгівельних точок; Харківська область – 48 торгівельних точок; Полтавська область – 19 
торгівельних точок; Кіровоградська область – 8 торгівельних точок; Сумська область – 10 торгівельних точок; 

Черкаська  область – 13 торгівельні точки; Ніколаївська область – 12 торгівельних точок; Херсонська область – 9 

торгівельних точок; Чернігівська область – 12 торгівельних точок; Луганська область – 7 торгівельних точок; 
Львівська область – 21 торгівельних точок; Хмельницька область – 10 торгівельних точок; Тернопільська область – 5 

торгівельних точок; Івано-Франківська область – 4 торгівельні точки; Волинська область – 7 торгівельних точок; 
Закарпатська область – 8 торгівельних точок; Рівненська область – 7 торгівельних точок; Чернівецька область – 3 

торгівельні точки; Вінницька область – 10 торгівельні точки. 

 
Згідно інформації щодо дослідження ринку компанією «Дослідницька компанія «GT Partners Ukraine», сектор 

роздрібної торгівлі України перейшов найнижчу відмітку що спостерігалась у 2014 - 2015 роках та демонструє 

тенденції росту. Так, в першому півріччі 2017 року зростання роздрібного товарообігу підприємств України порівняно 

з аналогічним періодом минулого року становить 4,3%. Регіональна динаміка ринків спостерігає найбільше зростання 

роздрібного товарообігу у Вінницькій (+16,1%), Сумській (+10,2%), Дніпропетровській (+7,9%) та Київській (+7,9%) 

областях, а також у місті Київ (+8,7%). 
 

Загальний обсяг ринку «drogerie» в Україні оцінюється аналітиками в обсязі, що не перевищую $4 млрд., при цьому на 

магазини формату «drogerie» (до яких відноситься мережа магазинів, яку представляє Емітент) за різними оцінками 
доводиться 30% даного ринку. На українському рингу «drogerie» працюють 4 основні оператори та понад 20 

регіональних мереж. При цьому присутність на всій території України мають 3 оператори ринку – мережа «лінія 
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магазинів EVA», мережа «Watsons» и мережа «PROSTOR».  
 

Лідером українського ринку «drogerie» за показниками роздрібного товарообігу, сумарної торгівельної площі та 

кількості магазинів виступає мережа «лінія магазинів EVA», яку представляє емітент (за даними дослідження ринку 
компанією «Дослідницька компанія «GT Partners Ukraine» станом на 01.07.2017 року). Доля мережі «лінія магазинів 

EVA» за показниками роздрібного товарообігу серед магазинів формату «drogerie» складає 40% за 2016 рік та 46% 

прогноз на 2017 рік (за даними аналітики Euromonitor).  
 

З метою більш чіткої ідентифікації ступеню розвитку сучасного ринку «drogerie» в Україні, Дослідницька компанія 

«GT Partners Ukraine» здійснює порівняльний аналіз кількісних характеристик ринків «drogerie» України та Польщі, та 
визначає наступні особливості: 

1) Більша ступень деконцентрації ринку в Україні порівняно з Польщею (в країна працює біля 20 професійних 

дрогері-рітейлерів); 
2) Кількість сучасних дрогері-маркетів в Польщі майже вдвічі перевищує кількість таких магазинів в Україні; 

3) В Україні на одного мешканця доводиться лише 46 сучасних дрогері-маркета, в Польщі – 93; 

4) Кількість магазинів лідера галузі Польщі (Rossmann) більше ніж вдвічі перевищує кількість магазинів 
лідера галузі в Україні (мережа «лінія магазинів EVA»). 

Таким чином, висновок зроблений компанією «Дослідницька компанія «GT Partners Ukraine» щодо подальших 

можливостей розвитку ринку «drogerie» в Україні є позитивним. 
 

  обсяги та напрями 

інвестиційної 
діяльності емітента 

Обсяг поточних фінансових інвестицій ТОВ «РУШ» станом на 30.09.2017 року, згідно балансу, складає 4 709 тисяч 

гривень: 
 

Об’єкт інвестиції Обсяг (балансова вартість) 

інвестиції, тис. грн. 

Кількість цінних паперів 

Інвестиційні сертифікати 
іменні «Пайовий венчурний не 

диверсифікований закритий 

інвестиційний фонд 
«Укрнадра» ТОВ «КУА 

«НЬЮ ЕССЕТ» 

(код ISIN UA4000134951) 
 

4 709  471 шт 

 

Довгострокові інвестиції відсутні. 

  стратегію 
досліджень та 

розробок 

 Політика ТОВ «РУШ» щодо досліджень та розробок включає наступні стратегічні напрямки:  
 визначення можливостей та загроз зовнішнього середовища на ринку регіонів, які виступають пріоритетними 

при розширенні торгівельної мережі ТОВ «РУШ»; 

 визначення сильних та слабких сторін ТОВ «РУШ» стосовно основних конкурентів; 
 розвиток основних конкурентних переваг ТОВ «РУШ». 

З метою забезпечення ефективного виконання зазначених напрямів політики досліджень та розробок, ТОВ «РУШ» 

здійснює дослідження та аналіз:  
 поточної ринкової ситуації та основних тенденцій її розвитку;  

 переваг та недоліків основних конкурентів ТОВ «РУШ»;  

 множини факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, їх впливу на загальну ситуацію та кон’юнктуру 
ринку;  

 нових форматів торгівлі, методів здійснення маркетингової та торгівельної політики, основних практичних 

здобутків у сфері торгівлі та маркетингу.  
Дослідницька політика ТОВ «РУШ» реалізується в процесі здійснення господарської діяльності, носить поточний, 

періодичний або стратегічний характер та спрямована на досягнення поточних, періодичних або стратегічних цілей 

ТОВ «РУШ». 

  основних 

конкурентів 

емітента 

Основними конкурентами ТОВ «РУШ» є спеціалізовані мережі магазинів, товарнi кошики (асортимент продукції) 

яких повністю або частково збігається з товарним кошиком (асортиментом продукції), який пропонується «лінією 

магазинів EVA».  Гiпермаркети та супермаркети не оцінюються як основні конкуренти, так як лояльність споживачів 
парфумерно-косметичної продукції до спеціалізованих магазинів вище, ніж до супермаркетів. 

 

Конкурентами ТОВ «РУШ» є магазини, що працюють під торговими марками «Watsons», «Космо», «ProStor». 

  відомості про 

участь емітента в 

асоціаціях, 
консорціумах, 

концернах, 

корпораціях, інших 
об'єднаннях 

підприємств 

ТОВ «РУШ» не бере участь в асоціаціях, консорціумах, концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств. 

  відомості про філії 

та представництва 
емітента 

ТОВ «РУШ» має представництво в Китайськiй Народнiй Республiцi за адресою: Китай, мiсто Ханчжоу, район 

Бiньцзян, вулиця Чан Хе, будiвля Парк Хаятт, офiс 1919. 

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)): 

  які існують на дату 

прийняття рішення 
про публічне 

розміщення 

облігацій: 
кредитні правочини 

та зміни до них 

(номер і дата 

укладання 

правочину, 
сторони, вид 

правочину); 

кредитор за кожним 
укладеним 

кредитним 

правочином; сума 

Станом на 18.12.2017 року емітентом укладено наступні кредитні правочини: 

 
Номер і дата 

укладання 

правочину 

Вид правочину Кредитор за 

кредитним 

правочином 

Сума та 

валюта 

зобов’язанн

я 

Строк 

виконання 

кредитного 

правочину 

Порядок 

виконання 

кредитного 

правочину 

Відомості 

про 

остаточну 

суму 

зобов’язання 

за 

кредитним 

правочином 

(у валюті 

зобов’язання

) 

Рішення 

судів, що 

стосуються 

виникнення, 

виконання та 

припинення 

зобов’язань 

за укладеним 

кредитним 

правочином 

ТФ-DNI-61 

від 

26.08.2016 

р. 

Відновлювальна 

траншева 

кредитна лінія 

ПАТ 

«ПУМБ» 

100 000 

000,00 

гривень 

22.11.2019 

р. 

Відповідно 

до заяв про 

отримання 

траншу, 

остаточно – 

95 000 

000,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 
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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 

в кінці 

терміну 

договору 

ОВ-DNI-269 

від 

04.12.2015 

Овердрафт ПАТ 

«ПУМБ» 

16 000 000,00 

гривень 

13.11.2018 

р. 

В кінці 

терміну 

договору 

0,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

НК 1017 від 

27.04.2016 

р. 

Відновлювальна 

кредитна лінія 

АТ 

«ТАСКОМ-

БАНК» 

101 000 

000,00 

гривень 

26.04.2019 

р. 

В кінці 

терміну 

договору 

91 000 

000,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

50317V1 від 

02.06.2017 

Овердрафт АТ 

«Укрексімб

анк» 

19 000 000,00 

гривень 

01.06.2018 В кінці 

терміну 

договору 

18 973 434,9

9 

гривень 

Рішення 

відсутні 

31/16 від 

22.06.2016 

Відновлювальна 

траншева 

кредитна лінія 

ПАТ 

«АЛЬФA-

БАНК» 

114 000 000,0

0 

гривень 

31.12.2020 Відповідно 

до заяв про 

отримання 

траншу, 

остаточно – 

в кінці 

терміну 

договору 

0,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

05-ОКЛ/15 

від 

30.11.2015 

р. 

Овердрафт ПАТ 

«АЛЬФA-

БАНК» 

35 000 

000,00 

гривень 

17.08.2018 

р. 

Відповідно 

до заяв про 

отримання 

траншу, 

остаточно – 

в кінці 

терміну 

договору 

0,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

48/17 від 

14.07.2017 

р. 

Відновлювальна 

траншева 

кредитна лінія 

ПАТ 

«АЛЬФА-

БАНК» 

100 000 

000,00 

гривень 

31.12.2020 

р. 

Відповідно 

до заяв про 

отримання 

траншу, 

остаточно – 

в кінці 

терміну 

договору 

100 000 

000,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

41/16 від 

28.12.2016 

Відновлювальна 

кредитна лінія 

ПАТ 

«КомІнБанк

» 

18 000 000,0

0 

гривень 

27.12.2017 

р. 

В кінці 

терміну 

договору 

0,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

022/2017-Г 

від 

25.05.2017 

р. 

Відновлювальна 

траншева 

кредитна лінія 

ПАТ 

«КРЕДО 

БАНК» 

32 000 

000,00 

гривень 

24.05.2020 

р. 

Відповідно 

до заяв про 

отримання 

траншу, 

остаточно – 

в кінці 

терміну 

договору 

32 000 

000,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

Gen.agr_110

64/CL1 від 

31.08.2017 

р. 

Відновлювальна 

кредитна лінія 

АТ 

«ПІРЕУС 

БАНК 

МКБ» 

30 000 

000,00 

гривень 

30.08.2018 

р. 

В кінці 

терміну 

договору 

30 000 

000,00 

гривень 

Рішення 

відсутні 

DNVKLOF1

8713 від 

07.12.2017 

р. 

Овердрафт ПАТ КБ 

«ПРИВАТБ

АНК» 

10 000 000,0

0 

гривень 

06.12.2018 

р. 

В кінці 

терміну 

договору 

0,00 гривень Рішення 

відсутні 

DNVKLON3

2488 від 

07.12.2017 

р. 

Невідновлюваль

на кредитна 

лінія 

ПАТ КБ 

«ПРИВАТ 

БАНК» 

97 000 000,0

0 

гривень 

05.11.2022 

р. 

Щомісячно 

рівними 

частина з 

січня 2019 р. 

97 000 000,0

0 гривень 

Рішення 

відсутні 

DNVKLON3

2489 від 

07.12.2017 

р. 

Невідновлюваль

на кредитна 

лінія 

ПАТ КБ 

«ПРИВАТ 

БАНК» 

90 000 000,0

0 

гривень 

05.11.2022 

р. 

Щомісячно 

рівними 

частина з 

червня 2019 

р. 

492 846,14 

гривень 

Рішення 

відсутні 

 

 

  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 

 Станом на 18.12.2017 року кредитні правочини які не були виконані Емітентом відсутні. 
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правочином, його 
розмір і стадія 

погашення; 

рішення судів, що 
стосуються 

виникнення, 

виконання та 
припинення 

зобов'язань за 

укладеним 
кредитним 

правочином 

5) можливі фактори 
ризику в діяльності 

емітента 

Ризики, що можуть впливати на діяльність ТОВ «РУШ» це: економічні, політичні, соціальні ризики, форс-мажорні 
обставини, конкуренція тощо. Серед них основними є:   

- нестабільність законодавчої бази, пов’язана з регулюванням питань ціноутворення; питання податкової політики;   

- ризик кризових явищ на фінансовому ринку;   
- ризик зростання вартості позикових коштів на фінансовому ринку України (для зниження частки даних ризиків 

Емітент подовжує основну частину існуючого кредитного портфеля і частково фіксує вартість позикових коштів);   

- ризик, пов’язаний зі зміною кон’юнктури ринку, в якому діє ТОВ «РУШ». Цей ризик є передбачуваним та 
регулярно відслідковується та оцінюється Емітентом;   

- макроекономічні та форс-мажорні обставини: 

 непередбачувані економічні кризи, стихійні лиха, екологічні катастрофи;  

 непередбачувані політичні події, що мають негативний вплив на діяльність Емітента.  

Зазначені фактори можуть призвести до зменшення обсягів товарообігу та призвести до зменшення прибутку ТОВ 

«РУШ». Для уникнення перелічених ризиків, Емітент проводить оцінку рівня ризику, розробляє заходи щодо 

нейтралізації та компенсації можливих негативних наслідків. 

6) перспективи 
діяльності емітента 

на поточний та 

наступні роки 

ТОВ «РУШ» планує подальше розширення мережі торгівельних точок «лінія магазинів EVA»  насамперед за рахунок 
зміцнення позицій на домашніх ринках (Дніпропетровський регіон, Центр, Схід і Південь України) та освоєння нових 

ринків шляхом експансія на захід України. 

 
Захід України – регіон, в якому мережа активно розвивається і росте з урахуванням місцевих особливостей (святкові 

дати католицької церкви, які місцеві жителі шанують і дотримуються, та інші), які знаходять своє відображення у 

акцентуванні, промо-активності, графіках роботи магазинів EVA тощо та показує відмінні результати по товарообігу. 
 

Компанія приділяє велику увагу своїм постійним покупцям, вдосконалює та розвиває програму лояльності «EVA 

Мозаїка». 
 

В 2017 році ТОВ «РУШ» розпочато роботу власного Інтернет – магазину. Компанія планує інвестування в цей 

напрямок та його подальший активний розвиток. 
 

Як і в минулих роках, планується щорічне зростання обсягів товарообороту компанії, в тому числі за рахунок 

виведення на ринок власних торгових марок. Кожен третій товар, який продається в магазинах EVA – це товар Private 

label. На даний момент у мережі представлені 33 власні торгові марки – більше 3000 SKU. Наші бестселери – 

декоративна косметика «Patricia Ledo», «LCF», «GlamBee», засоби по догляду за шкірою, засоби по догляду за 

волоссям «MAY», засоби жіночої гігієни «Ombrello», «Lingery», підгузники «JOY», товари дитячої категорії «Honey 
Bunny». 

7) відомості про 

юридичних осіб, у 
яких емітент 

володіє більше ніж 

10 відсотками 
статутного капіталу 

(активів), у тому 

числі про дочірні 
підприємства 

Станом на 30.09.2017 року ТОВ «РУШ» не володіє часткою більше ніж 10% статутного капіталу в інших юридичних 

особах 

8) відомості про 

провадження у 

справі про 
банкрутство або 

про застосування 

санації до емітента 
чи юридичної 

особи, у результаті 
реорганізації якої 

утворився емітент, 

протягом трьох 
років, що 

передували року 

здійснення 
розміщення 

облігацій 

Станом на 30.09.2017 року ТОВ «РУШ» не знаходиться в процесі банкрутства та до ТОВ «РУШ» не застосовано 

санації. ТОВ «РУШ» здійснює підприємницьку діяльність згідно діючого законодавства України. Протягом останніх 

трьох років, що передували року здійснення розміщення облігацій, провадження у справі про банкрутства емітента 
або застосування санації до емітента не проводилось. 

 

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 

проспекту емісії облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; 

звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 

примітки до фінансової звітності 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «РУШ» 

на 30.09.2017 р. Форма №1 (тис. грн.) 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 14 239 22 299 

первісна вартість 1001 34 672 48 039 

накопичена амортизація 1002 20 433 25 740 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 425 7 633 

Основні засоби: 1010 480 321 542 556 

первісна вартість 1011 997 864 1 101 415 

знос 1012 517 543 558 859 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 517 985 572 488 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 959 300 1 174 063 

Виробничі запаси 1101 47 346 71 662 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 911 954 1 102 401 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 212 206 251 145 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

26 257 

 

35 526 

з бюджетом 1135 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 55 899 50 271 
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Поточні фінансові інвестиції 1160 47 608 4 709 

Гроші та їх еквіваленти 1165 120 041 126 559 

Готівка 1166 9 833 12 011 

Рахунки в банках 1167 3 979 74 370 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 157 2 214 

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 66 548 6 915 

Усього за розділом II 1195 1 490 016 1 651 402 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 008 001 2 223 890 

    

Пасив Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 142 543 140 357 

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 467 889 635 303 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 620 432 785 660 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 131 241 71 553 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 8 949 13 824 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 8 949 13 824 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 
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резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 

періоду) 
1532 0 0 

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

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 140 190 85 377 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 139 673 112 600 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 102 109 13 889 

за товари, роботи, послуги 1615 917 165 1 104 176 

за розрахунками з бюджетом 1620 17 366 34 463 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 14 630 16 360 

за розрахунками зі страхування 1625 1 358 2 116 

за розрахунками з оплати праці 1630 4 846 8 311 

за одержаними авансами 1635 6 226 12 641 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 19 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 17 006 27 890 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 41 611 36 767 

Усього за розділом IІІ 1695 1 247 379 1 352 853 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 2 008 001 2 223 890 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «РУШ» 

за 9 місяців 2017 року Форма №2 (тис. грн.) 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код рядка  За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 551 212 3 407 126 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
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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 ( 3 437 468 ) ( 2 621 936 ) 

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

Валовий:  

 прибуток 
 
2090 

 
1 113 744 

 
785 190 

 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 30 030 43 824 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 78 750 ) ( 58 652 ) 

Витрати на збут 2150 ( 787 559 ) ( 549 194 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 28 447 ) ( 32 028 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

249 018 

 

189 140 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 5 989 1 102 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 38 351 ) ( 48 849 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 11 424 ) ( 7 522 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

205 232 

 

133 871 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 37 827 28 318 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

167 405 

 

105 553 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

Стаття  Код рядка  За звітний період  
За аналогічний період 

попереднього року  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

        II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
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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 167 405 105 553 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 55 460 64 852 

Витрати на оплату праці 2505 159 517 89 990 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36 705 20 003 

Амортизація 2515 57 899 53 459 

Інші операційні витрати 2520 585 175 411 570 

Разом 2550 894 756 639 874 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту 
емісії облігацій: 

звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 

звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності  

Баланс (Звіт про фінансовий стан) ТОВ «РУШ» 

на 31.12.2016 р. Форма №1 (тис. грн.) 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 17 559 14 239 

первісна вартість 1001 33 233 34 672 

накопичена амортизація 1002 15 674 20 433 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 13 483 23 425 

Основні засоби: 1010 382 389 480 321 

первісна вартість 1011 1 724 633 997 864 

знос 1012 1 342 244 517 543 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 
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первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за 

методом участі в капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 413 431 517 985 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 652 351 959 300 

Виробничі запаси 1101 41 919 47 346 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 610 432 911 954 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 315 453 212 206 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

15 672 

 

26 257 

з бюджетом 1135 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30 099 55 899 

Поточні фінансові інвестиції 1160 40 561 47 608 

Гроші та їх еквіваленти 1165 65 694 120 041 
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Готівка 1166 6 607 9 833 

Рахунки в банках 1167 17 583 3 979 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 269 2 157 

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 76 261 66 548 

Усього за розділом II 1195 1 198 360 1 490 016 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1 611 791 2 008 001 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 147 909 142 543 

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 246 678 467 889 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 404 587 620 432 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
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Довгострокові кредити банків 1510 33 656 131 241 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 75 000 0 

Довгострокові забезпечення 1520 6 009 8 949 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 5 988 8 949 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

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

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного 

періоду) 
1532 0 0 

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

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 114 665 140 190 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 139 305 139 673 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими 

зобов’язаннями 
1610 26 372 102 109 

за товари, роботи, послуги 1615 846 200 917 165 

за розрахунками з бюджетом 1620 27 030 17 366 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 25 988 14 630 

за розрахунками зі страхування 1625 804 1 358 

за розрахунками з оплати праці 1630 3 345 4 846 

за одержаними авансами 1635 3 417 6 226 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 18 19 

за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 16 843 17 006 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
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Інші поточні зобов’язання 1690 29 205 41 611 

Усього за розділом IІІ 1695 1 092 539 1 247 379 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 611 791 2 008 001 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «РУШ» 

за 2016 рік Форма №2 (тис. грн.) 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 844 170 3 863 306 

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 ( 3 679 128 ) ( 3 036 994 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 1 165 042 826 312 

Валовий: 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 58 935 168 785 

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 
2130 ( 0 ) ( 0 ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 78 821 ) ( 54 596 ) 

Витрати на збут 2150 ( 764 224 ) ( 558 221 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 44 025 ) ( 130 511 ) 
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Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 336 907 251 769 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 1 253 6 930 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 66 622 ) ( 46 828 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 10 633 ) ( 8 582 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 260 905 203 289 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 49 655 36 302 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 211 250 166 987 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 211 250 166 987 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 93 996 54 975 

Витрати на оплату праці 2505 124 570 91 032 

Відрахування на соціальні заходи 2510 27 690 28 361 

Амортизація 2515 57 024 34 823 

Інші операційні витрати 2520 583 790 534 137 

Разом 2550 887 070 743 328 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) ТОВ «РУШ» 

за 2016 рік. Форма №3 (тис. грн.) 

 

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 

 

5 360 584 

 

4 100 168 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 085 382 

Надходження від повернення авансів 3020 911 272 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках 
3025 721 3 502 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 120 29 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 116 747 108 156 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 4 939 223 ) 

 

( 3 764 101 ) 

Праці 3105 ( 102 142 ) ( 75 919 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 27 374 ) ( 32 361 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 107 156 ) ( 53 134 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 62 476 ) ( 22 298 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 16 923 ) ( 14 357 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 27 757 ) ( 16 479 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 16 902 ) ( 8 204 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 2 ) 

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 ( 117 746 ) ( 153 671 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 169 625 125 117 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 3 721 578 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 208 136 ) ( 145 703 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
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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 -204 415 -145 125 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 495 333 147 788 

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 404 373 113 156 

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 90 960 34 632 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 56 170 14 624 

Залишок коштів на початок року 3405 65 694 86 244 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 823 -35 174 

Залишок коштів на кінець року 3415 120 041 65 694 

 

Звіт про власний капітал ТОВ «РУШ» 

за 2016 рік. Форма №4 (тис. грн.) 

 

Стаття 

Код 

рядк

а 

Зареєст

рований 

капітал 

Капіта

л у 

дооцінк

ах 

Додатков

ий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозподіле

ний 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неопла

чений 

капіта

л 

Вилуче

ний 

капіта

л 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок 

року 

4000 10 000 147 909 0 0 246 678 0 0 404 587 

Коригуванн

я: 
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Зміна 

облікової 

політики 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 4 595 0 0 4 595 

Інші зміни 4090 0 -5 366 0 0 5 366 0 0 0 

Скоригован

ий залишок 

на початок 

року 

4095 10 000 142 543 0 0 256 639 0 0 409 182 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 211 250 0 0 211 250 

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 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 

зареєстрован

ого капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 
до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 

належна до 

бюджету 
відповідно до 

законодавств

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 
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а 

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 

заборгованос

ті з капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених 

акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених 

акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
неконтрольов

аної частки в 

дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 211 250 0 0 211 250 

Залишок на 

кінець року 
4300 10 000 142 543 0 0 467 889 0 0 620 432 
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Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «РУШ» за 2016 рік. Форма №5 (тис. грн.) 

I. Нематеріальні активи 

Групи нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло за 

рік 

Переоцінка (дооцінка +,  

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нарах

овано 
аморти

зації за 

рік 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
- 

ш
ен

н
я
  

к
о
р

и
сн

о
ст

і 

за
 р

ік
 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

  
п

ер
в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

н
ак

о
п

и
ч
ен

а 

ам
о
р

ти
за

ц
ія

 

п
ер

в
іс

н
о

ї 
 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

н
ак

о
п

и
ч
ен

о
ї 

ам
о
р

ти
за

ц
ії

 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

н
ак

о
п

и
ч
ен

а 

ам
о
р

ти
за

ц
ія

 

п
ер

в
іс

н
о

ї 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

н
ак

о
п

и
ч
ен

о
ї 

ам
о
р

ти
за

ц
ії

 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

н
ак

о
п

и
ч
ен

а 

ам
о
р

ти
за

ц
ія

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування 

природними ресурсами 
010 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Права користування 

майном 
020 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Права на комерційні 
позначення 

030 - - - -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Права на об'єкти 
промислової власності 

040 25 008              11 256               1               -               -               -               -               2 501              -               -1               -               25 008              13 757              

Авторське право та 

суміжні з ними права 
050 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

  060 -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               -               

Інші нематеріальні активи 070 8 225 4 418 1 618 - - 5 5 2 275 - -174 -12 9 664 6 676 

Разом 080 33 233 15 674 1 619 - - 5 5 4 776 - -175 -12 34 672 20 433 

Гудвіл               

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)  
- 

    

    

          вартість оформлених у заставу нематеріальних активів  (082) 
- 

   

    

          вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 
- 

    

    

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 
- 

    

    

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 
- 
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II. Основні засоби 

Групи основних засобів 

Код 

рядк
а 

Залишок на початок року 

Н
ад

ій
ш

л
о
 з

а 
р

ік
 

Переоцінка 

 (дооцінка +,  
уцінка -) 

Вибуло за рік 

Н
ар

ах
о

в
ан

о
 а

м
о

р
ти

за
ц

ії
 з

а 
р
ік

 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
н

я
 к

о
р

и
сн

о
ст

і Інші зміни за 

рік 

Залишок на кінець 

року 
у тому числі 

  

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
о

ї 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
  

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 
 

п
ер

в
іс

н
о

ї 
(п

ер
ео

ц
ін

ен
о
ї)

 

в
ар

то
ст

і 

зн
о

су
  

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

  

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а

) 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а

) 
в
ар

ті
ст

ь 

зн
о

с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 5 391 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   5 391   -   -   -   -   -   

Інвестиційна нерухомість 105 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110               -   -   -   

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 110 008 - 15 941     2 276    

125 

949 
2 276     

Машини та обладнання 130 105 405 16 139 29 334   3 136 2 421 9 948  -2 470 -75 
129 

133 
23 591  -   -   -   

Транспортні    засоби 140 422 197 1 736   315 270 204    1843 131  -   -   -   

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 
150 1 285 819 1 240 402 25 549   863 221 861 357 12 843  -852 -53 

447 

295 
391 835  -   -   -   

Тварини 160               -   -   -   

Багаторічні насадження 170               -   -   -   

Інші основні  засоби 180 85 330 43 816 13 344   12 752 10 907 16 600  -662 -64 85 260 49 445  -   -   -   

Бібліотечні фонди 190               -   -   -   

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 15 818 15 818 48 130   1 693 1 395 2 739  -3  62 252 17 162  -   -   -   

Тимчасові (нетитульні) споруди 210               -   -   -   

Природні ресурси 220               -   -   -   

Інвентарна тара 230               -   -   -   

Предмети прокату 240               -   -   -   
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Інші необоротні матеріальні  

активи 
250 116 440 25 872 26 463   2 165 407 7 638    140741 33 103  -   -   -   

Разом 260 1724633 1342244 160487 - - 883282 876757 52248 - 
-

3984 
-192 997864 517543 - -   -   -   

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності         (261) -         

          вартість оформлених у заставу основних засобів                               (262) 191 730         

          залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)  (263) -         

          первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів                   (264) -          

         Основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів                   (2641) -          

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу                       (265) -         

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій                                       (2651) -         

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів придбаних за рахунок цільового фінансування                         (266) -         

 вартість основних засобів що взяті в операційну оренду             (267) -     

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів щодо яких існують обмеження права власності             (268) -     

Із рядка 105 графа 14  Вартість інвестиційної нерухомості оціненої за справедливою вартістю             (269) -     

                                          

ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника 
Код  

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 - - 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 84 779 14 150 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 26 618 - 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 10 777 9 275 

Формування основного стада 320 - - 

Інші 330 - - 

Разом  340 122 174 23 425 

Із рядка 340 графа 3   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                                                                                                                                                (341)      - _____________ 

                                 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій                                                                                                                                                             (342)      - _____________ 

ІV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код  

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:                                         

асоційовані підприємства 350 - - - 

дочірні підприємства 360 - - - 

спільну діяльність 370 - - - 

Б. Інші фінансові інвестиції в:        

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - - 

акції 390 - - 4 709 

облігації 400 7 047 - 42 899 



29 
 

інші 410 - - - 

Разом (розд, А + розд, Б) 420 7 047 - 47 608 

З рядка 1035 гр. 4 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:                                   

            за собівартістю                                       (421)   - 

            за справедливою вартістю                                    (422)   - 

            за амортизованою собівартістю                                  (423)   - 

з рядка 1160 гр. 4 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:                                      

            за собівартістю                                          (424) 47 608 

           за справедливою вартістю                                     (425) - 

            за амортизованою собівартістю                                    (426) - 

 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника 
Код  

рядка 
Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати                                         

Операційна оренда активів 440 - - 

Операційна курсова різниця 450 36 843 25 021 

Реалізація інших оборотних активів 460 2 115 2 250 

Штрафи, пені, неустойки 470 28 611 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 - - 

Інші операційні доходи і витрати 490 19 949 16 143 

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 97 

непродуктивні витрати і втрати 492 Х - 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:                       

асоційовані підприємства 500 - - 

дочірні підприємства 510 - - 

спільну діяльність  520 - - 

В. Інші фінансові доходи і витрати                       

Дивіденди  530 - Х 

Проценти  540 Х 66 622 

Фінансова оренда активів  550 - - 

Інші фінансові доходи і витрати 560 - - 

Г. Інші доходи і витрати                       

Реалізація фінансових інвестицій  570 - - 

Доходи від об’єднання підприємств 580 - - 

Результат оцінки корисності 590 - - 

Неопераційна курсова різниця  600 - - 

Безоплатно одержані активи   610 1 173 Х 
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Списання необоротних активів 620 Х 10 588 

Інші доходи і витрати 630 80 45 

    Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)                      (631) -   

    Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами   (632) - % 

                     Із рядків 540-560 гр.4 фінансові витрати уключені до собівартості активів    (633) - 

 

VІ. Грошові кошти 

Найменування показника 
Код  

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Готівка  640 9 833 

Поточний рахунок банку 650 3 979 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 - 

Грошові кошти в дорозі 670 106 229 

Еквіваленти грошових коштів 680 - 

Разом 690 120 041 

Із рядка 1090 гр. 4 Балансу (звіт про фінансовий стан)  Грошовi кошти, використання яких обмежено  (691) ___-____ 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Збільшення за звітний рік 

використано у 

звітному році 

сторновано 
невикористану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок  на 

 кінець року 
створення забезпечення 

додаткових 

відрахувань 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 5 988             8 990   -              6 029   -   -   8 949  

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 -              -   -              -   -   -   -   

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов'язань 
730 -              -   -              -   -   -   -   

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 -              -   -              -   -   -   -   

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов'язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 -              -   -              -   -   -   -   

  760 21              -   -              21   -   -   -   

  770 -              -   -              -   -   -   -   

Резерв сумнівних боргів 775 318   97 -   99 171  -   145 

Разом 780 6 327   9 087 -   6 149 171   -   9 094 

 

VIІI. Запаси 

Найменування показника Код  Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік 
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рядка збільшення чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 18 825 - - 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - - 

Паливо 820 693 - - 

Тара і тарні матеріали 830 - - - 

Будівельні матеріали 840 - - - 

Запасні частини 850 24 659 - - 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - - 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 - - - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 3 169 - - 

Незавершене виробництво 890 - - - 

Готова продукція 900 - - - 

Товари 910 911 954 - - 

Разом 920 959 300 - - 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:  

 вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) ___-___ 
 переданих у переробку (922) ___-___ 

 оформлених в заставу (923) ___479 705___ 

 переданих на комiсiю (924) ___-___ 
Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) ______ 

З рядка 1200 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси призначені для продажу  

*визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси»  

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

в т, ч, за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 212 206 165 835 4 46 367 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 55 899 54 359 242 1 298 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951) 507        

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованність з пов’язаними сторонами                                 (952) -         

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 8 942 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 - 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий 
рахунок 072) 

980 - 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 
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1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 - 

Заборгованість на кінець звітного року    

валова замовників 1120 - 

валова замовникам 1130 - 

з авансів отриманих 1140 - 

Сума затримки коштів на кінець року 1150 - 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 - 

 

XІI. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 49 655 

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 - 

на кінець звітного року 1225 - 

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 - 

на кінець звітного року 1235 - 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 49 655 

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1241 49 655 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 - 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 - 

у тому числі:   

поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 - 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 - 

 

XІІI. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 57 024 

Використано за рік - усього 1310 - 

в тому числі на: 

будівництво об’єктів 1311 - 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 - 

з них машин та обладнання 1313 - 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 - 

  1316 - 

  1317 - 
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-

-

-

-

-

-

-

-

надійш-

ло за 

рік

первіс-

на 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

зміни 

вартос-

ті за рік

вибуло 

за рік

залишок 

на 

кінець 

року

вибуло за рік нарахо-

вано 

аморти-

зації за 

рік

втрати 

від змен-

шення 

корис-

ності

вигоди 

від 

віднов-

лення 

корис-

ності

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року

первіс-

на 

вартість

накопи-

чена 

аморти-

зація

біологічні активи в стані біологічних перетворень 

інші поточні біологічні активи

Разом

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Код 

рядка
Групи біологічних активів

залишок на 

початок року

надійшло 

за рік

1412

1420

1421

багаторічні насадження

інші довгострокові біологічні активи

Поточні біологічні активи 

- усього

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1413

-

-

1

Довгострокові біологічні активи 

- усього

в тому числі:

робоча худоба

продуктивна худоба

1410

2

1411

1430 - --

1422

1423

1424

-

Х

--

-

-

1414

1415

-

-

-

Х

-

-

-

-

Х

Х

-

-

первіс-

на 

вартість

3

-

-

-

-

-

накопи-

чена 

аморти-

зація

4

-

-

-

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

5

-

-

--

-

6

-

-

-

-

-

Х

Х

-

Х

-

-

-

-

-

7

-

- -

-

-

Х

Х

-

Х

-

Х

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

9

-

-

Х

- -

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством 

обмеження права власності

-

-

-

-

-

10

-

-

-

11

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

12

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

(1431)

(1432)

(1433)

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

  в тому числі:

З рядка 1430 графа 5 і графа 14

З рядка 1430 графа 6 і графа 16

З рядка 1430 графа 11 і графа 17

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних 

активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

XIV. Біологічні активи 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів  

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетво- 

реннями 

Результат від первісного 

визнання 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат  

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 
первісного визнання 

та реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові 

біологічні активи 

рослинництва  

- усього 

1500 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

з них: 1511 - 

(      -      ) 

- 

(      -      ) 

- - 

(      -      ) 

- - 

пшениця        

соя 1512 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

соняшник 1513 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

ріпак 1514 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

цукрові буряки (фабричні) 1515 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

картопля 1516 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

інша продукція рослинництва 1518 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

додаткові біологічні активи 

рослинництва 
1519 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 
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Продукція та додаткові 

біологічні активи 

тваринництва  

- усього 

1520 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

у тому числі:  - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

приріст живої маси - усього 1530 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

з нього: 1531 - 

(      -      ) 

- 

(      -      ) 

- - 

(      -      ) 

- - 

великої рогатої худоби        

свиней 1532 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

молоко 1533 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

вовна 1534 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

яйця 1535 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

інша продукція тваринництва 1536 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

додаткові біологічні активи 

тваринництва 
1537 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

продукція рибництва 1538 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

  1539 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 

Сільськогосподарська 

продукція та додаткові 

біологічні активи - разом 

1540 - (      -      ) - (      -      ) - - (      -      ) - - 
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5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

  повне 

найменування і 

код за ЄДРПОУ 
аудиторської 

фірми або 

прізвище, ім'я та 
по батькові 

аудитора 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 40960805 

  місцезнаходженн

я або місце 
проживання 

 Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13 

  реквізити 

свідоцтва про 
внесення до 

реєстру 

аудиторських 
фірм, які можуть 

проводити 

аудиторські 
перевірки 

професійних 

учасників ринку 
цінних паперів 

(якщо емітент є 

професійним 
учасником ринку 

цінних паперів) 

Реєстраційний номер Свідоцтва:  417; 

Серія та номер Свідоцтва: П 000415; 
Строк дії Свідоцтва: з 12.10.2017 року до 01.12.2021 року 

  реквізити 
свідоцтва про 

включення до 

Реєстру 
аудиторських 

фірм та 

аудиторів, 
виданого 

Аудиторською 

палатою України 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4688, видане рішенням Аудиторської палати 
України від 01 грудня 2016 року № 334/3, чинне до 01 грудня 2021 року. 

 

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення 

1 Дата і номер рішення 
(протоколу) про публічне 

розміщення облігацій; 

найменування органу, який 
прийняв рішення; порядок 

проведення та кількість 

учасників голосування; 
кількість та відсоток голосів, 

якими приймалось рішення про 

розміщення 

Рішення про публічне розміщення облігацій (надалі – «Рішення про розміщення») Емітента було прийнято 
18  грудня 2017 року загальними зборами учасників емітента та оформлено Протоколом №31/17  загальних 

зборів учасників ТОВ «РУШ» від 18 грудня 2017 року. 

 
Голосування на загальних зборах учасників проводилося відкрито; учасники мали кількість голосів, 

пропорційно розміру їх частки у статутному капіталі Емітента. У голосуванні взяв участь 1 (один) учасник 

емітента, який володіє часткою у розмірі 10 000 000 грн (100% голосів). Рішення про розміщення прийнято 
одноголосно, 100% голосів, що склало 100% від присутніх на загальних зборах учасників 

2 Мета використання фінансових 
ресурсів, залучених від 

публічного розміщення 
облігацій (конкретні обсяги та 

напрями використання) 

Метою використання фінансових ресурсів, що будуть залучені від публічного розміщення облігацій серії 
«E» та серії «F» є: 

 - фінансування розвитку мережі «лінія магазинів EVA» - 24 000 000 (двадцять чотири мільйони) гривень; 
 - фінансування інвестиційних та поточних витрат пов’язаних з розвитком ІТ інфраструктури та ІТ проектів 

емітента - 34 000 000 (тридцять чотири мільйони) гривень; 

 - фінансування розвитку Інтернет-магазину - 42 000 000 (сорок два мільйони гривень);  
 - придбання товарів - 100 000 000 (сто мільйонів) гривень. 

3 Джерела погашення та виплати 

доходу за облігаціями 

Джерелами погашення облігацій та виплат відсоткового доходу за ними виступатимуть кошти ТОВ 

«РУШ», отримані від господарської діяльності ТОВ «РУШ», що залишаються після розрахунків з 

бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.   

4 
Зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 

поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 

облігацій як результату поточної господарської діяльності: 

Емітент зобов’язується не використовувати кошти, отримані при публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування і 

поповнення статутного капіталу ТОВ «РУШ», а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 

облігацій як результату поточної господарської діяльності. 

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення: 

1) параметри випуску: 

  характеристика облігацій 

(іменні; 

відсоткові/цільові/дисконтні; 
звичайні (незабезпечені) / 

забезпечені) 

 іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) 

  кількість облігацій  розміщується  200 000 (двісті тисяч) штук 

  номінальна вартість облігації  1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок 

  загальна номінальна вартість 

випуску облігацій 

 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 
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  серія облігацій*  Облігації випускаються серіями «Е» та «F» 

  кількість облігацій та порядкові 

номери облігацій в серії 

облігацій* 

Серія «Е» – 100 000 (сто тисяч) штук; 

Серія «F» – 100 000 (сто тисяч) штук. 

  загальна номінальна вартість 
облігацій в серії облігацій* 

Серія «Е» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок; 
Серія «F» – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень 00 копійок. 

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій): 

  вид забезпечення (порука щодо 

забезпечення виконання 
зобов'язання стосовно 

погашення основної суми боргу 

/ погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за 

облігаціями або гарантія щодо 

погашення основної суми боргу 
/ погашення основної суми 

боргу та виплати доходу за 

облігаціями) 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  розмір забезпечення Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  найменування, 

місцезнаходження, код за 

ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), 

місце та дата проведення його 

(їх) державної реєстрації 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  розмір власного капіталу 

поручителя(ів)/гаранта(ів) 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  реквізити документів, що 
підтверджують забезпечення 

(гарантія / договір поруки) 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  істотні умови договору поруки 

(сума забезпечення, строк і 
порядок виконання договору) 

або основні положення гарантії 

(гарантійного листа): сума, на 
яку надається гарантія, строк і 

порядок виконання 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  відомості про наявність між 
емітентом та 

поручителем/гарантом відносин 

контролю, укладених 

правочинів тощо 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  фінансова звітність 

поручителя(ів)/гаранта(ів) за 

звітний період, що передував 
кварталу, у якому подаються 

документи для реєстрації 

випуску та проспекту емісії 
облігацій, та за звітний рік, що 

передував року, у якому 

подаються документи для 
реєстрації випуску та проспекту 

емісії облігацій: 
звіт про фінансовий стан на 

кінець періоду; 

звіт про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід за 

період; 

звіт про зміни у власному 

капіталі за період; 

звіт про рух грошових коштів за 

період; 
примітки до фінансової 

звітності 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  інформація щодо раніше 

укладених 
поручителем(ями)/гарантом(ам

и) договорів поруки стосовно 

забезпечення облігацій (із 
зазначенням реквізитів таких 

договорів, предметів договорів, 

найменування емітентів 
забезпечених облігацій, 

реєстраційних номерів 

випусків, сум забезпечення, 
строків і порядку виконання 

договорів) / основних положень 

раніше наданих гарантій 

(гарантійних листів) щодо 

забезпечених облігацій (із 
зазначенням найменування 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 
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емітентів забезпечених 
облігацій, реєстраційних 

номерів випусків, сум, на які 

було надано гарантії, строків і 
порядку виконання) 

  інформація щодо стану 

фактичного виконання 
поручителем(ями)/гарантом(ам

и) своїх зобов'язань перед 

власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними 

договорами поруки / наданими 

гарантіями 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

  порядок повідомлення 
власників забезпечених 

облігацій про зміну 

поручителя(ів)/гаранта(ів) 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення забезпечених облігацій 

3) порядок та умови конвертації 

облігацій у власні акції емітента 

(для емітентів - акціонерних 
товариств)* 

Емітент не є акціонерним товариством, конвертація облігацій у власні акції емітента не передбачена 

4) інформація про права, які 

надаються власникам облігацій, 

щодо яких прийнято рішення 

про публічне розміщення 

Права, що надаються власникам облігацій  

 - купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринках цінних паперів з дня, 

наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 

розміщення облігацій відповідної серії та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної 

серії;  
- отримувати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;  

- отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій у строки 

та в порядку, що  визначені у проспекті емісії облігацій;  
- право пред’являти емітенту всі або частину облігацій до викупу в строки, в порядку та на умовах, що 

визначені у проспекті емісії облігацій;  

- право здійснювати інші операції з облігаціями, що не суперечать чинному законодавству України. 

5) інформація про об'єкт 
житлового будівництва, яким 

передбачається виконання 

зобов'язань за цільовими 
облігаціями, власника 

земельної ділянки або 

землекористувача, замовника, 
забудовника та підрядника, а 

також реквізити: 

правовстановлюючих 
документів на земельну 

ділянку, на якій розташовано 

об'єкт будівництва, яким 
забезпечується виконання 

зобов'язань за цільовими 

облігаціями; 
дозволу на будівництво 

(рішення виконавчого органу 

відповідної ради або місцевої 
державної адміністрації про 

дозвіл на будівництво об'єкта); 
дозволу на виконання 

будівельних робіт; 

договору підряду, укладеного 
між замовником і підрядником, 

та інших документів (проектна, 

кошторисна, тендерна 

документація, тендерні 

пропозиції, акцепт тендерної 

пропозиції, повідомлення, 
запити, претензії тощо), які 

встановлюють, конкретизують, 

уточнюють або змінюють 
умови договору підряду 

(договірна документація) (у разі 

якщо для будівництва об'єкта 
емітент залучає підрядника); 

рішення про затвердження 

проектної документації; 
ліцензії на будівельну 

діяльність (вишукувальні та 

проектні роботи для 
будівництва, зведення несучих 

та огороджувальних 

конструкцій, будівництво та 

монтаж інженерних і 

транспортних мереж); 

договору про пайову участь в 
проектуванні та будівництві 

об'єкта житлового будівництва, 

Емітент не приймав рішення про публічне розміщення цільових облігацій 
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інвестиційного договору, 
договору про співробітництво, 

договору поруки тощо (у разі 

укладання такого договору) 
(у разі прийняття рішення про 

публічне розміщення цільових 

облігацій, виконання 
зобов'язань за якими 

передбачається об'єктами 

житлового будівництва, для 
фінансування будівництва яких 

залучаються кошти від 

фізичних та юридичних осіб 
через розміщення облігацій) 

6) рівень рейтингової оцінки 

відповідного випуску облігацій 
та/або емітента облігацій, 

найменування рейтингового 

агентства, дата визначення 
рейтингової оцінки та/або 

останнього її оновлення* 

Станом на дату підписання цього проспекту емісії («18» грудня 2017 року) рівень рейтингових оцінок 

облігацій серії «E» та серії «F», та рівень рейтингової оцінки емітента не були визначені. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» прийняло рішення №180-

17/СВ/RUSH 01-06up «Про оновлення кредитного рейтингу згідно Протоколу Рейтингового комітету ТОВ 
«Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» від 28.09.2017 року №31», згідно якого рівень кредитного рейтингу 

(довгостроковий кредитний рейтинг) за Національною рейтинговою шкалою облігацій ТОВ «РУШ» серії 

«D» було підтверджено на рівні uaBBB+, прогноз рейтингу «стабільний». 

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: 

1) дати початку та закінчення 

укладення договорів з першими 

власниками у процесі 
публічного розміщення 

облігацій; адреса, де 

відбуватиметься укладення 
договорів з першими 

власниками у процесі 

публічного розміщення 
облігацій 

Дата початку укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серії 

«E» - 14 лютого 2018 року. 

Дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 
серії «E» - 14 січня 2019 року (включно). 

Дата початку укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серії 

«F» - 14 березня 2018 року. 
Дата закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 

серії «F» - 11 лютого 2019 року (включно). 

 
Укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «Е»  та серії 

«F» відбуватиметься через андеррайтера та через організатора торгівлі ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227) за 
адресою: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30. 

Рішення про затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій, рішення про 

затвердження результатів розміщення облігацій, рішення про затвердження звіту про результати 
розміщення облігацій приймається загальними зборами учасників ТОВ «РУШ». 

2) можливість дострокового 

закінчення укладення договорів 
з першими власниками у 

процесі публічного розміщення 

облігацій (у разі якщо на 
запланований обсяг облігацій 

укладено договори з першими 

власниками та облігації 
повністю оплачено) 

У разі, якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими власниками та облігації 

повністю оплачено до дати закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій відповідної 
серії, емітент може прийняти рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими 

власниками облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими 

власниками у процесі публічного розміщення облігацій приймається загальними зборами учасників ТОВ 
«РУШ». 

3) дії, що проводяться в разі 

дострокового закінчення 

укладення договорів з першими 
власниками у процесі 

публічного розміщення 
облігацій (якщо на 

запланований обсяг облігацій 

укладено договори з першими 
власниками та облігації 

повністю оплачено) 

У разі прийняття рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками у процесі 

публічного розміщення облігацій, загальні збори учасників ТОВ «РУШ» приймають рішення про 

затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій відповідної серії, рішення 
про затвердження результатів розміщення облігацій відповідної серії та рішення про затвердження звіту 

про результати розміщення облігацій відповідної серії.   

4) порядок подання заяв на 

придбання облігацій 

Для придбання облігацій особи, які бажають придбати облігації, в строки, установлені для укладання 

договорів з першими власниками, а саме з 14 лютого 2018 року по 14 січня 2019 року (включно) для 
облігацій серії «E» та з 14 березня 2018 року по 11 лютого 2019 року (включно) для облігацій серії «F», у 

порядку, встановленому правилами та регламентом біржі (організатора торгівлі), через яку прийнято 

рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та відповідно до вимог чинного законодавства 
України, подають андеррайтеру заяви (заявки) на купівлю цінних паперів. Заяви обов’язково повинні 

містити кількість цінних паперів та ціну одного цінного папера або однозначні умови її визначення. Заявки 

можуть подавати члени біржі або клієнти членів біржі (організатора торгівлі), через яку прийнято рішення 
здійснювати публічне розміщення облігацій, – юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти 

України. 

5) порядок укладання договорів 
купівлі-продажу облігацій 

Договори купівлі-продажу з першими власниками облігацій укладаються на підставі отриманих заяв через 
андеррайтера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦИЙНИЙ КАПІТАЛ 

Україна» (ідентифікаційний код: 35649564) згідно з правилами та регламентом біржі (організатора 

торгівлі), через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

 

Кожному договору присвоюється унікальний номер, що визначається біржею. Договори на біржі 
укладаються в письмовій формі у вигляді електронного документа у встановленому правилами та іншими 

документами біржі, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, порядку. 

Розрахунок за укладеними договорами з першими власниками на придбання облігацій  в процесі 
публічного розміщення облігацій буде здійснюватись без дотримання принципу «поставка цінних паперів 

проти оплати». 

Для купівлі облігацій перший власник обов’язково повинен мати рахунок у цінних паперах, відкритий в 
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одній з ліцензованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  України (надалі – 
«НКЦПФР») депозитарних установ та надати цій депозитарній установі оригінал або належним чином 

завірену копію довідки банку із зазначенням реквізитів банку та номера рахунку. 

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 

  запланована ціна продажу 
облігацій під час розміщення 

(за номінальною вартістю / з 

дисконтом (нижче номінальної 
вартості) / з премією (вище 

номінальної вартості)) 

Запланована ціна продажу облігацій під час укладення договорів з першими власниками облігацій складає 
100 % від номінальної вартості облігацій. Фактична ціна продажу облігацій при укладенні договорів з 

першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій визначається ТОВ «РУШ» з врахуванням 

попиту та ринкових умов розміщення, але не може бути менше номінальної вартості однієї облігації.  
 

Ціна продажу облігацій визначається на день здійснення оплати, що визначена у договорі купівлі-продажу 

облігацій. Всі ціни визначаються з точністю до однієї копійки. 

  валюта, у якій здійснюється 

оплата облігацій (національна 

або іноземна валюта) 

 Оплата облігацій здійснюється в національній валюті України – гривні. 

  найменування і реквізити банку 
та номер поточного рахунку, на 

який вноситиметься оплата за 

облігації (якщо оплата 
облігацій здійснюється у 

національній валюті та 

іноземній валюті, - окремо 
вказуються номери рахунків у 

національній та іноземній 

валютах) 

Оплата за облігації здійснюється (вноситиметься) на рахунок ТОВ «РУШ» № 26007000411001 в 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК АВАНГАРД» (надалі – «ПАТ «БАНК 

АВАНГАРД»), код банку 380946, ідентифікаційний код банку за ЄДРПОУ 38690683. 

  строк оплати облігацій Оплата за облігації здійснюється у строки, встановлені правилами та регламентом біржі, через яку 

прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій, та визначені умовами договору купівлі-

продажу (біржового контакту), але не пізніше дати закінчення укладення договорів з першими власниками 
облігацій, а саме не пізніше 14 січня  2019 року (включно) для облігацій серії «E» та не пізніше 11 лютого 

2019 року (включно) для облігацій серії «F» 

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): 

  повне найменування  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» 

  код за ЄДРПОУ  35649564 

  місцезнаходження  Україна,  01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21 

  номери телефонів та факсів  +38 (044) 220-01-20, +38 (044) 220-16-25 

  номер і дата видачі ліцензії на 

провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку 

- діяльності з торгівлі цінними 

паперами, а саме, 
андеррайтингу 

Ліцензія серія АЕ № 263020, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11 квітня 

2013 року на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу, строк дії - з 11.04.2013 року необмежений. 

  реквізити договору 

(попереднього договору) з 
андеррайтером (номер, дата 

укладення) 

 Попередній договір андеррайтингу від  18 грудня 2017 року без номера. 

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 

розміщення облігацій): 

  повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» 

  код за ЄДРПОУ  33718227  

  місцезнаходження  Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд.30  

  номери телефонів та факсів телефон/факс: +38 (056) 373-95-94 

 

  номер і дата видачі ліцензії на 

провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з організації 

торгівлі на фондовому ринку 

Ліцензія НКЦПФР на Професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з організації торгівлі на 

фондовому ринку. Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 14.03.2008 року за № 231. Строк 

дії ліцензії – по 24.03.2018 року. 

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: 

  повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 

  місцезнаходження  Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8  

  код за ЄДРПОУ  30370711 

  реквізити договору 

(попереднього договору) про 
обслуговування випусків 

цінних паперів (номер, дата 

укладення) 

Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ3208 від 21 січня 2014 року. 

10
) 

відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів (депозитарну установу / Центральний 
депозитарій цінних паперів): 

 

  повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 

  місцезнаходження  Україна, 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8 

  код за ЄДРПОУ 30370711 

  реквізити договору про надання 

реєстру власників іменних 
цінних паперів (номер, дата 

укладення) (зазначаються у разі 

складання такого договору) 

Договір про обслуговування випусків цінних паперів № ОВ3208 від 21 січня 2014 року. 
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  номер, серія та дата видачі 
ліцензії на здійснення 

професійної діяльності на 

фондовому ринку - 
депозитарної діяльності 

депозитарної установи 

(зазначаються у разі, якщо 
особою, визначеною на надання 

емітенту реєстру власників 

іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа) 

 Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про депозитарну систему України» Центральний 
депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства згідно Закону 

України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, установлених Законом України «Про 

депозитарну систему України». Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня 
реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. НКЦПФР було 

зареєстровано подані ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» Правила Центрального депозитарію цінних паперів: Рішення НКЦПФР №2092 
від 01.10.2013. 

7 Строк та порядок повернення 

внесків, внесених в оплату за 
облігації, у разі визнання емісії 

облігацій недійсною 

У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії 

облігацій серій «Е» та/або серії «F» недійсною, емітент повертає першим власникам облігацій відповідної 
серії грошові кошти, що надійшли як плата за розміщені облігації відповідної серії шляхом їх 

перерахування в безготівковому порядку (безготівковій формі) на поточні рахунки перших власників, 

зазначені у договорах купівлі-продажу цінних паперів з першими власниками у строк не більше ніж 180 
(сто вісімдесят) календарних днів з дати прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку рішення про визнання емісії облігацій недійсною. 

8 Строк та порядок повернення 

внесків, внесених в оплату за 
облігації, у разі незатвердження 

в установлені строки 

результатів укладення 
договорів з першими 

власниками у процесі 

публічного розміщення 
облігацій 

У разі незатвердження загальними зборами ТОВ «РУШ» у встановлені законодавством строки результатів 

укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій серій «Е» та/або 
серії «F», емітент повертає першим власникам облігацій відповідної серії грошові кошти, що надійшли як 

плата за розміщені облігації відповідної серії,  шляхом їх перерахування в безготівковому порядку 

(безготівковій формі) на поточні рахунки перших власників, зазначені у договорах купівлі-продажу цінних 
паперів з першими власниками у строк не більше ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати 

закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення облігацій 

відповідної серії. 

9 Порядок надання копії 

зареєстрованого проспекту 
емісії облігацій та копії 

зареєстрованих змін до 

проспекту емісії облігацій (у 
разі внесення таких змін) 

особам, які є учасниками 

приватного розміщення 
облігацій (у разі прийняття 

рішення про приватне 

розміщення облігацій) 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій. 

10 Перелік осіб, які є учасниками 

приватного розміщення 

облігацій (у разі прийняття 
рішення про приватне 

розміщення облігацій), із 

зазначенням: 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій 

1) для юридичних осіб - 
резидентів: найменування, 

місцезнаходження, коду за 

ЄДРПОУ, місця та дати 
проведення державної 

реєстрації 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій 

2) для юридичних осіб - 
нерезидентів: найменування, 

місцезнаходження, реквізитів 

документа, що свідчить про 
реєстрацію цієї юридичної 

особи в країні її 

місцезнаходження (копія 
легалізованого витягу 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру або засвідчене 
нотаріально реєстраційне 

посвідчення уповноваженого 

органу іноземної держави про 
реєстрацію відповідної 

юридичної особи) 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій 

3) для фізичних осіб - резидентів: 
прізвища, імені, по батькові, 

місця проживання, номера та 

серії паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, 

дати його видачі, найменування 

органу, що видав відповідний 
документ 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій 

4) для фізичних осіб - 

нерезидентів: прізвища, імені, 

по батькові (за наявності), 
громадянства, номера та серії 

паспорта або іншого документа, 
що посвідчує особу, дати його 

видачі, найменування органу, 

що видав відповідний документ 

 Емітент не приймав рішення про приватне розміщення облігацій 
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11 Умови та дата закінчення обігу 
облігацій 

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього терміну їх обігу. Обіг облігацій 
здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах у Центральному 

депозитарії України (ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ»). Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах 
інвестора та підтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку. Власниками облігацій 

можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України. Обіг облігацій відповідної серії 

здійснюється з дотриманням положень законодавства про депозитарну систему України.  Власник 
облігацій має право реалізувати облігації на вторинному ринку згідно з умовами їх випуску та з 

урахуванням вимог чинного законодавства України.  

Обіг облігацій серій «E» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 

випуску облігацій та триває до 09.02.2021 року (включно).  

Обіг облігацій серії «F» починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 

випуску облігацій та триває до 09.03.2021 року (включно).  

Емітент має право купувати облігації на вторинному ринку за договірною ціною, здійснювати подальшу 
реалізацію придбаних облігацій, укладати цивільно-правові угоди відносно викуплених облігацій, зберігати 

облігації на рахунку у цінних паперах до дати початку погашення випуску, а також має право здійснювати 

по відношенню до облігацій всі та будь-які інші дії, що відповідають чинному законодавству України. 
 

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 

 

  випадки, у яких емітент 

здійснює обов'язковий викуп 

облігацій 

Для цілей цього Проспекту емісії терміни, що наведені з великої літери,  вживаються в наступному значені: 

«Фінансова звітність» – річна фінансова звітність, яку ТОВ «РУШ» має складати за фінансовий рік, що 
завершився, та оприлюднити як емітент цінних паперів у відповідності з чинним законодавством України; 

 «Вебсайт» – означає http://www.eva.ua 

«Показник платоспроможності» – означає, показник, який для цілей цього проспекту емісії 
розраховується за наступною формулою: 

Показник платоспроможності = Чистий фінансовий борг/EBITDA; 
де: 

«Чистий фінансовий борг» – означає, «Загальні фінансові зобов’язання» емітента на відповідну дату 
зменшенні на суму «Грошових коштів» емітента, що визначені на підставі Фінансової звітності, на дату 

складання останньої оприлюдненої Фінансової звітності. 

«Загальні фінансові зобов’язання» – означає суму фінансових зобов’язання емітента, що визначені на 

підставі Фінансової звітності, на дату складання останньої оприлюдненої Фінансової звітності. Для цілей 

цього проспекту емісії Загальні фінансові зобов’язання дорівнюють сумі наступних статей звіту про 
фінансовий стан емітента, який є складовою останньої оприлюдненої Фінансової звітності, а саме статті 

«Довгострокові кредити банків» (код рядка 1510 звіту про фінансовий стан емітента), статті «Інші 

довгострокові зобов’язання»  (код рядка 1515 звіту про фінансовий стан емітента), статті 
«Короткострокові кредити банків» (код рядка 1600 звіту про фінансовий стан емітента), статті «Поточна 

кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» (код рядка 1610 звіту про 

фінансовий стан емітента), статті «Векселі видані» (код рядка 1605 звіту про фінансовий стан емітента), 
що зменшена на суму загальної номінальної вартості власних облігацій емітента, які були викуплені 

емітентом та обліковувалися за статтею «Поточні фінансові інвестиції» (код рядка 1160 звіту про 

фінансовий стан емітента) станом  на дату складання останньої оприлюдненої Фінансової звітності . 

В разі, якщо будь-який з показників, що використовується для розрахунку Загальних фінансових 

зобов’язань, згідно з вищенаведеною формулою, відсутній у Фінансовій звітності, то значення такого 

показника вважається рівним нулю. 

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності 
(надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності)  

значення показника Загальні фінансові зобов’язання для цілей цього проспекту емісії буде розраховано як 

сума всіх фінансових (грошових) зобов’язань емітента за кредитними договорами, облігаціями емітента, 
договорами лізингу, векселями, та іншими фінансовими інструментами, станом на дату складання 

останньої оприлюдненої Фінансової звітності, згідно відповідної Фінансової звітності. 

«Грошові кошти» дорівнює сумі, що зазначена в статті «Гроші та їх еквіваленти» (код рядка 1165 звіту 

про фінансовий стан емітента) звіту про фінансовий стан емітента, який є складовою останньої 

оприлюдненої Фінансової звітності. 

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності 

(надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності)  
значення показника Грошові кошти для цілей цього проспекту емісії буде розраховано як сума грошових 

коштів та їх еквівалентів, станом на дату складання останньої оприлюдненої Фінансової звітності, згідно 

відповідної Фінансової звітності. 

«EBITDA» – означає прибуток емітента за фінансовий рік, що завершився у дату на яку складено останню 
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оприлюднену Фінансову звітність, до сплати податків, відсотків за фінансовими зобов’язаннями та 
нарахування амортизації. Для цілей цього проспекту емісії EBITDA розраховується як сума наступних 

статей  звіту про фінансові результати емітента, який є складовою останньої оприлюдненої Фінансової 

звітності, а саме статті «Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток» (код рядка 2190 
звіту про фінансові результати емітента) (або статті «Фінансовий результат від операційної діяльності: 

збиток» (код рядка 2195 звіту про фінансові результати емітента), в разі якщо за результатом відповідного 

фінансового року емітент отримав збиток (від’ємний фінансовий результат) від операційної діяльності), та 
статті «Амортизація» (код рядка 2515 звіту про фінансові результати емітента) за рік, що завершився у 

дату, на яку складена  остання оприлюднена Фінансова звітність. 

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності 

(надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності)  

EBITDA для цілей цього проспекту емісії буде розрахована як сума чистого прибутку (або збитку) до 
оподаткування, фінансових витрат за кредитними договорами, векселями та облігаціями та суми 

амортизації, за рік, що завершився у дату, на яку складено останню оприлюднену Фінансову звітність, 

згідно відповідної Фінансової звітності. 

В разі, якщо будь-який з показників, що використовується для розрахунку EBITDA, згідно з 

вищенаведеною формулою, відсутній в Фінансовій звітності, значення такого показника вважається рівним 
нулю. 

В разі, якщо показник EBITDA, що використовується для розрахунку Показника платоспроможності, згідно 

з наведеною нижче формулою, є від’ємним  або дорівнює нулю, вважається, що Показник 

платоспроможності розрахувати неможливо. 

«Показник боргового навантаження» – означає, показник, який для цілей цього проспекту емісії 

розраховується за наступною формулою: 

Показник боргового навантаження = Загальні фінансові зобов’язання / Власний капітал 
де: 

«Власний капітал» - дорівнює сумі що зазначена в статті «Усього за розділом І» (код рядка 1495, розділу 
І Власний капітал, звіту про фінансовий стан емітента) звіту про фінансовий стан емітента, який є 
складовою останньої оприлюдненої Фінансової звітності. 

У випадку, якщо Фінансова звітність буде підготовлена за міжнародними стандартами фінансової звітності 
(надалі – «МСФЗ») або у разі зміни назв статей Фінансової звітності (кодів рядків фінансової звітності)  

Власний капітал для цілей цього проспекту емісії буде дорівнювати сумі власного капіталу (чистих активів) 

емітента визначений, станом на дату складання останньої оприлюдненої Фінансової звітності, згідно 
відповідної Фінансової звітності.Загальні фінансові зобов’язання  - означає суму фінансових 

зобов’язання емітента, що визначені на підставі Фінансової звітності, на дату складання останньої 

оприлюдненої Фінансової звітності, у порядку що наведено вище для розрахунку Показника 
платоспроможності. 

Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій  

Емітент зобов’язується викупити облігації у їх власників за їх вимогою по номінальній вартості після 

закінчення четвертого та восьмого відсоткового періодів, у період обігу облігацій, а власники облігацій 
мають право, але не зобов’язання пред’явити облігації до викупу емітенту, у випадку, якщо власник 

облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, визначеного емітентом на 

наступні відсоткові періоди.  

Дати початку та дати завершення викупу облігацій серії «E» у випадку, якщо власник облігацій не 

погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, визначеного емітентом на наступні відсоткові 

періоди: 

Номер відсоткового  періоду, після 

якого здійснюється викуп 

Дата початку викупу Дата закінчення 

викупу 

4 13.02.2019 18.02.2019 

8 12.02.2020 17.02.2020 

 

Дати початку та дати завершення викупу облігацій серії «F» у випадку, якщо власник облігацій не 

погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, визначеного емітентом на наступні відсоткові 
періоди:  

Номер відсоткового  періоду, після 

якого здійснюється викуп 

Дата початку викупу Дата закінчення 

викупу 

4 13.03.2019 18.03.2019 

8 11.03.2020 16.03.2020 

 

Емітент також зобов’язується викупити облігації у їх власників за їх вимогою у випадку настання будь-якої 

із наступних подій (надалі – «Порушення ковенант»):  
1)  Показник платоспроможності  розрахований за даними останньої оприлюдненої Фінансової звітності у 

порядку, що наведено вище  в цьому проспекті емісії облігацій, перевищує 2,0 (два) або його розрахувати  

неможливо, та/або 
2) Показник боргового навантаження розрахований за даними останньої оприлюдненої Фінансової 

звітності у порядку, що наведено вище  в цьому проспекті емісії облігацій, перевищує 1,5 (одна ціла п’ять 

десятих), та/або 
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3) По відношенню до емітента розпочато процедуру банкрутства або санації, та/або 
4) Визнання емісії (випуску) облігацій серій «Е» та/або серії «F» недобросовісною, у порядку, що 

передбачений чинним законодавством, та/або 

5) Невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання емітентом будь-якого із Інформаційних зобов’язань 
емітента, що наведені нижче в розділі «Випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій» 

пункту «Інформація щодо викупу емітентом облігацій» цього проспекту емісії облігацій протягом 30 

календарних днів після спливу строків, передбачених відповідним Інформаційним зобов’язанням емітента; 
6) Невиконання та/або неналежне виконання емітентом зобов’язань з виплати відсоткового доходу за 

облігаціями емітента, що визначені умовами випуску та обігу облігацій в цьому проспекті емісії облігацій, 

протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати, коли відповідні зобов’язання мали бути виконані належним 
чином згідно умов випуску та обігу облігацій визначених в цьому проспекті емісії облігацій та/або 

7) В разі зменшення сукупної частки, якою прямо чи опосередковано володіють кінцеві бенефіціарні 

власники (контролери) Кіптик Валерій Антонович та Шостак Руслан Станіславович, у ТОВ «РУШ» більш 
ніж на 25 (двадцять п’ять) відсотків.  

Датою Порушення ковенант, що наведені вище в цьому проспекті емісії облігацій вважається дата, що 

настала раніше (надалі – «Дата порушення»):  
А) дата, на яку власник облігацій міг достовірно дізнатися про Порушення ковенант; 

Б) дата, в яку емітент оприлюднив (опублікував) інформацію про Порушення ковенант (настання 

відповідного випадку (події)) у відповідності з Інформаційними зобов’язаннями емітента, що викладені 
нижче в цьому проспекті емісії облігацій.  

Інформаційні зобов’язання емітента, згідно з якими  емітент зобов’язується (надалі – «Інформаційні 

зобов’язання емітента»):  
1)  Оприлюднювати на Вебсайті (http://www.eva.ua) Фінансову звітність у строки визначені для 

оприлюднення (публікації) річної фінансової звітності емітента цінних паперів ) у складі регулярної річної 

інформації емітентів цінних паперів, згідно чинного законодавства;  
 2) У разі Порушення ковенант (настанні випадків (подій)) наведених вище в цьому проспекті емісії 

облігацій, оприлюднити, як тільки це стане можливим, але не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня 
Порушення ковенант (настання відповідного випадку (події)), відповідну інформацію в тому ж самому 

виданні, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій. 

 

  порядок повідомлення 
власників облігацій про 

здійснення викупу облігацій 

Для здійснення емітентом викупу власник облігацій або уповноважений представник власника має подати 
емітенту повідомлення з вимогою здійснити викуп облігацій у письмовій формі. Подання таких 

повідомлень здійснюється особисто, з використанням засобів поштової або кур’єрської доставки за 

наступною адресою: Україна, 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, буд. 104 А.  
Повідомлення власника облігацій – юридичної особи має містити:  

- Повну назву власника облігацій відповідно до його установчих документів, прізвище, ім’я та по батькові 

(повністю) уповноваженої особи власника облігацій, яка від імені власника підписує повідомлення, та 
відомості про документ, що підтверджує повноваження цієї особи подавати повідомлення;  

- Код власника за ЄДРПОУ;  

- Юридичну адресу та адресу фактичного місцезнаходження власника облігацій із зазначенням контактного 

номеру телефону;  

- Реквізити рахунку у цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі;  

- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;  
- Кількість облігацій, що надаються для викупу;  

- Зобов’язання здійснити перерахування облігацій на рахунок емітента в Центральному депозитарії 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 
години (за київським часом) дати початку викупу облігацій.  

 

Повідомлення власника облігацій – фізичної особи має містити:  
- Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) власника облігацій;  

- Реквізити документів, що посвідчують особу власника облігацій;  

- Реєстраційний номер облікової картки платника податків;  
- Документ, що підтверджує реєстрацію особи як суб’єкта підприємницької діяльності (для фізичних осіб-

підприємців);  
- Адресу проживання власника облігацій; 

- Згоду з умовами викупу, які передбачені умовами випуску облігацій;  

- Кількість облігацій, що надаються для викупу;  
- Реквізити рахунку в цінних паперах власника облігацій у депозитарній установі;  

- Зобов’язання здійснити перерахування облігацій на рахунок емітента в Центральному депозитарії 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» до 12:00 
години (за київським часом) дати початку викупу облігацій.  

 

У випадку подання повідомлення у зв’язку з Порушенням ковенант, повідомлення також має містити 
посилання на Порушені ковенанти та інформацію, яка підтверджує таке Порушення ковенант. 

 

  порядок встановлення ціни 

викупу облігацій 

У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, 

визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, викуп облігацій здійснюється емітентом за 
номінальною вартістю у національній валюті України у відповідності з чинним законодавством України на 

підставі договорів купівлі-продажу, що укладаються Емітентом з власниками без застосування принципу 

«поставка цінних паперів проти оплати».  
 

У випадку Порушення ковенант, викуп облігацій здійснюється емітентом у національній валюті України у 

відповідності з чинним законодавством України на підставі договорів купівлі-продажу, що укладаються 
Емітентом з власниками без застосування принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за ціною, що 

розраховується за наступною формулою: 

 

 Ціна =1000×(%ставка)/(100%)×Тi/факт+1000; 

 
де, 

Ціна  –  це, ціна викупу облігацій; 

http://www.eva.ua/
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%Ставка  – ставка  за якою нараховується відсотковий дохід у відповідному періоді за облігаціями 
відповідної серії, у відсотках річних; 

Тi – кількість днів з дати початку відсоткового періоду, у якому здійснюється викуп облігацій, до дати 

викупу, яка визначена у відповідному договорі купівлі-продажу; 
факт  -  кількість календарних днів у році, у якому здійснюється виплата доходу за відповідний 

відсотковий період. 

 
Ціна викупу облігацій розраховуються з точністю до 1 (однієї) копійки за правилами математичного 

округлення. 

 

  строк, у який облігації можуть 

бути пред'явлені їх власниками 

для викупу 

 У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями серії 

«E», визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, він має право, але не зобов’язання, подати 

повідомлення  з вимогою здійснити викуп облігацій серії «E» в наступні строки:  

 

Номер відсоткового  періоду, 

після якого здійснюється викуп 

Дата початку 

прийому повідомлень 

Дата закінчення прийому 

повідомлень 

4 09.01.2019 23.01.2019 

8 08.01.2020 22.01.2020 

 

У разі подання повідомлень, у зв’язку з не згодою з розміром відсоткового доходу за облігаціями, серії «E», 

визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, до або після вказаних вище періодів прийому 
повідомлень з вимогою здійснити викуп облігацій серії «E», такі повідомлення вважатимуться недійсними. 

 

У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями серії 

«F», визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, він має право, але не зобов’язання, подати 

повідомлення  з вимогою здійснити викуп облігацій серії «F» в наступні строки: 

 

Номер відсоткового  періоду, 

після якого здійснюється викуп 

Дата початку 

прийому повідомлень 

Дата закінчення прийому 

повідомлень 

4 06.02.2019 20.02.2019 

8 05.02.2020 19.02.2020 

 
У разі подання повідомлень, у зв’язку з не згодою з розміром відсоткового доходу за облігаціями, серії «F», 

визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, до або після вказаних вище періодів прийому 

повідомлень з вимогою здійснити викуп облігацій серії «F», такі повідомлення вважатимуться недійсними. 
 

У випадку, якщо власник облігацій не погоджується з розміром відсоткового доходу за облігаціями, 

визначеного емітентом на наступні відсоткові періоди, емітент зобов’язаний викупити у власників 
облігацій, які належним чином відправили йому відповідні повідомлення шляхом укладання договорів 

купівлі-продажу (інших правочинів тощо) до відповідної дати викупу, додержуючись наступних умов: 

 власник облігацій зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у 

відповідному договорі купівлі-продажу належних йому облігації на рахунок емітента в Центральному 

депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
УКРАЇНИ»  до 12:00 години дати викупу облігацій, яка визначена в договорів купівлі-продажу; 

 емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній 
угоді (договорі) облігацій  на його рахунок у цінних паперах в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»; 

 емітент зобов’язаний перерахувати належну суму власнику облігацій не пізніше 15:00 години дня 
наступного за датою викупу, яка визначена у договорі купівлі-продажу.  

 

У разі подання повідомлень, у зв’язку з Порушенням ковенант, власник облігацій має право, але не 
зобов’язання, подати повідомлення  з вимогою здійснити викуп облігацій в будь-який час, але не пізніше 30 

(тридцяти) календарних днів з дати оприлюднення емітентом інформації про відповідне Порушення 

ковенант, в тому ж самому виданні, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій. У випадку 
Порушення ковенант, емітент зобов’язаний викупити у власників облігацій, які належним чином 

відправили йому відповідні повідомлення шляхом укладання договорів купівлі-продажу (інших правочинів 
тощо) протягом 30 робочих днів з дати отримання відповідного повідомлення або надати вмотивовану 

відмову від викупу облігацій із наведенням інформації, яка підтверджує відсутність Порушення ковенант. 

Відповідна відмова має бути оформлена в письмовій формі, засвічена підписом уповноваженої особи 

емітента, скріплена печаткою (за її наявності) та надіслана на адресу власника облігацій зазначену у 

відповідному повідомлені з вимогою здійснити викуп облігацій. У разі подання повідомлень з вимогою 

здійснити викуп облігацій, у зв’язку з Порушенням ковенант, після 30 (тридцяти) календарних днів з дати 
оприлюднення емітентом інформації про відповідне Порушення ковенант, в тому ж самому виданні, в 

якому було опубліковано проспект емісії облігацій, такі повідомлення вважатимуться недійсними. 

У разі подання повідомлень, у зв’язку з Порушенням ковенант, емітент , за виключенням випадків, коли він 
надіслав вмотивовану відмову від викупу облігацій із наведенням інформації, яка підтверджує відсутність 

Порушення ковенант, зобов’язаний, викупити у власників облігацій, які належним чином відправили йому 

відповідні повідомлення, облігації шляхом укладання договорів купівлі-продажу (інших правочинів тощо), 
додержуючись наступних умов: 

  власник облігацій зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для перерахування зазначених у 

відповідному договорі купівлі-продажу належних йому облігації на рахунок емітента в Центральному 
депозитарії ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 

УКРАЇНИ» до 12:00 години дати викупу облігацій, яка визначена в договорів купівлі-продажу; 

  емітент зобов’язується здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній 

угоді (договорі) облігацій  на його рахунок у цінних паперах в Центральному депозитарії ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»; 

  емітент зобов’язаний перерахувати належну суму власнику облігацій не пізніше 15:00 години дня 

наступного за датою викупу, яка визначена у договорі купівлі-продажу. 
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13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій): 

 

1) дати початку і закінчення 
виплати доходу за облігаціями 

 Відсотковий дохід по облігаціях серії «Е» нараховується відповідно до відсоткових періодів зазначених 
нижче у таблиці: 

Номер 

відсоткового 

періоду 

Дата 

початку 

відсоткового 

періоду 

Дата 

закінчення  

відсоткового 

періоду 

Дата 

початку 

виплати 

відсоткового 

доходу 

Розмір 

відсоткової 

ставки (Ri % 

ставка) 

Тривалість 

відсоткового  

періоду, днів 

1 14.02.2018 15.05.2018 16.05.2018 
18% (вісімнадцять 
відсотків річних) 

91 

2 16.05.2018 14.08.2018 15.08.2018 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

3 15.08.2018 13.11.2018 14.11.2018 
18% (вісімнадцять 
відсотків річних) 

91 

4 14.11.2018 12.02.2019 13.02.2019 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

5 13.02.2019 14.05.2019 15.05.2019 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 09.01.2019 

91 

6 15.05.2019 13.08.2019 14.08.2019 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 09.01.2019 

91 

7 14.08.2019 12.11.2019 13.11.2019 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 09.01.2019 

91 

8 13.11.2019 11.02.2020 12.02.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 
пізніше 09.01.2019 

91 

9 12.02.2020 12.05.2020 13.05.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 
пізніше 08.01.2020 

91 

10 13.05.2020 11.08.2020 12.08.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 08.01.2020 

91 

11 12.08.2020 10.11.2020 11.11.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 08.01.2020 

91 

12 11.11.2020 09.02.2021 10.02.2021 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 08.01.2020 

91 

Відсотковий дохід по облігаціях серії «F» нараховується відповідно до відсоткових періодів зазначених 
нижче у таблиці:  

Номер 

відсоткового 

періоду 

Дата 

початку 

відсоткового 

періоду 

Дата 

закінчення  

відсоткового 

періоду 

Дата 

початку 

виплати 

відсоткового 

доходу 

Розмір 

відсоткової 

ставки (Ri % 

ставка) 

Тривалість 

відсотковог

о періоду, 

днів 

1 14.03.2018 12.06.2018 13.06.2018 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

2 13.06.2018 11.09.2018 12.09.2018 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

3 12.09.2018 11.12.2018 12.12.2018 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

4 12.12.2018 12.03.2019 13.03.2019 
18% (вісімнадцять 

відсотків річних) 
91 

5 13.03.2019 11.06.2019 12.06.2019 

Оприлюднюється 

емітентом не 
пізніше 06.02.2019 

91 

6 12.06.2019 10.09.2019 11.09.2019 

Оприлюднюється 

емітентом не 
пізніше 06.02.2019 

91 

7 11.09.2019 10.12.2019 11.12.2019 

Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 06.02.2019 

91 

8 11.12.2019 10.03.2020 11.03.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 06.02.2019 

91 

9 11.03.2020 09.06.2020 10.06.2020 

Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 05.02.2020 

91 

10 10.06.2020 08.09.2020 09.09.2020 
Оприлюднюється 

емітентом не 
91 
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пізніше 05.02.2020 

11 09.09.2020 08.12.2020 09.12.2020 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 05.02.2020 

91 

12 09.12.2020 09.03.2021 10.03.2021 
Оприлюднюється 

емітентом не 

пізніше 05.02.2020 

91 

 

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з відповідної 
дати початку виплати відсоткового доходу за відповідною серією облігацій. Якщо дата початку виплати 

відсоткового доходу за облігаціями припадає на святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством 

України, виплата доходу здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним, неробочим) 
робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії за такі святкові (вихідні, неробочі) дні не 

нараховуються та не сплачуються. 
 

2) заплановані відсотки (або межі, 

у яких емітент може визначити 

розмір відсоткового доходу за 
відсотковими облігаціями, 

щодо яких прийнято рішення 

про публічне розміщення, під 
час розміщення), метод 

розрахунку та порядок виплати 

відсоткового доходу 

Ставка відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові 

періоди за облігаціями серії «Е» та серії «F» встановлюється в розмірі 18 (вісімнадцять) відсотків річних.  

Рішення про встановлення ставки відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід, за 
облігаціями серії «E» на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий  відсоткові періоди приймається 

Загальними зборами емітента і не може бути нижчою ніж 5% річних в гривнях. 

Рішення про встановлення ставки відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід, за 
облігаціями серії «F» на п’ятий-восьмий та дев’ятий-дванадцятий відсоткові періоди приймається 

Загальними зборами емітента і не може бути нижчою ніж 5% річних в гривнях. 

Публікація нової відсоткової ставки відсоткового доходу, за якою нараховується відсотковий дохід, 
здійснюється у тому ж друкованому виданні, в якому було опубліковано проспект емісії.  

Емітент зобов’язується прийняти рішення та оприлюднити (опублікувати) розмір ставки відсоткового 

доходу, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «Е» на наступні відсоткові періоди у 
наступні строки: 

   

Відсоткові періоди на які має бути встановлена 
ставка 

Дата, не пізніше якої емітент має оприлюднити 
розмір ставки відсоткового доходу, за якою 

нараховується відсотковий дохід (включно) 

п’ятий-восьмий, 09.01.2019 

дев’ятий-дванадцятий   08.01.2020 

 
Емітент зобов’язується прийняти рішення та оприлюднити (опублікувати) розмір ставки відсоткового 

доходу, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями серії «F» на наступні відсоткові періоди у 

наступні строки: 
 

   

Відсоткові періоди на які має бути встановлена 

ставка 

Дата, не пізніше якої емітент має оприлюднити 

розмір ставки відсоткового доходу, за якою 

нараховується відсотковий дохід (включно) 

п’ятий-восьмий, 06.02.2019 

дев’ятий-дванадцятий   05.02.2020 

 

У разі, якщо емітент не прийняв рішення про встановлення розміру відсоткової ставки на наступні 

відсоткові періоди та/або відповідне рішення не було опубліковано у визначені проспектом емісії строки, 

чинним залишається розмір відсоткової ставки, який було встановлено на попередні відсоткові періоди.  

Власники облігацій відповідної серії можуть отримати інформацію про розмір відсоткової ставки за 

облігаціями серії «E» та серії «F» безпосередньо у емітента за письмовим запитом надісланим на адресу 

емітента: Україна, 49055, м. Дніпро, проспект Кірова, буд. 104 А.  

Письмова відповідь надсилається емітентом власнику облігацій відповідної серії на його письмовий запит 

протягом 3 (трьох) робочих днів.  

Відсотки за облігаціями нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період 

складає 91 (дев’яносто один) календарний день. Сума доходу на одну облігацію, що підлягає виплаті за 

відсотковий період, розраховується за формулою: 

Дохід  = N×((Ri)/(100%))×(Тi/факт); 

де:  

Дохід -  сума нарахованого відсоткового доходу на одну облігацію за відповідний відсотковий період (у 

гривні);     

N - номінальна вартість однієї облігації в гривні;   

Ri - ставка  за якою нараховується відсотковий дохід у відповідному періоді за облігаціями відповідної 

серії, у відсотках річних визначена відповідно до цього проспекту емісії;    



48 
 

Ti - кількість днів у відсотковому періоді, що дорівнює 91 (дев’яносто один) день; 

факт  -  кількість календарних днів у році, у якому здійснюється виплата доходу за відповідний 

відсотковий період. 

Сума відсоткового доходу розраховується на 1 (одну) облігацію з точністю до 1 (однієї) копійки за 

правилами математичного округлення. 

3) валюта, у якій здійснюється 
виплата відсоткового доходу 

(національна або іноземна 

валюта) 

 Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється в національній валюті України – гривні. 

4) порядок переказу коштів 

власникам облігацій з метою 

забезпечення виплати 
відсоткового доходу за 

облігаціями 

3дiйснення емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями забезпечується  ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – 

«Центральний  депозитарій») відповідно до Правил та/або Регламенту Центрального депозитарію.  

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій 

відповідної серії, складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує 

даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями відповідної серії (надалі – «Реєстр»). Реєстр 
складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного розпорядження емітента у строки, 

визначені законодавством про депозитарну діяльність.  

Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом переказу емітентом на рахунок у 
грошових коштах, відкритий Центральним депозитарієм у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ 

РИНКАХ» (надалі – «Розрахунковий центр»), грошових коштів для здійснення виплати відсоткового 
доходу та надання документів, визначених Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію.  

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для 

здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних установ 
та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам  облігацій. Подальший розрахунок 

здійснюється відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів, укладеного з 

власниками облігацій. 

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що 

належить до виплати власникам облігацій емітент здійснює таке утримання на умовах та в порядку, 

передбачених чинним законодавством України.Якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр не містить 
даних про реквізити або містить помилкові реквізити, за якими повинна бути проведена виплата 

відсоткового доходу, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відповідному 

рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій відповідної серії. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються та не виплачуються.  

Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 

5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати 
реквізити банківського рахунка для перерахування коштів. 

 

14 Порядок погашення облігацій: 

 

1) дати початку і закінчення 

погашення облігацій 

Дата початку погашення облігацій серії «E» - 10.02.2021 року 

Дата закінчення погашення облігацій серії «E» - 16.02.2021 року (включно) 
Дата початку погашення облігацій серії «F» - 10.03.2021 року 

Дата закінчення погашення облігацій серії «F» - 16.03.2021 року (включно) 

 
Погашення облігацій здійснюється починаючи з дати початку погашення облігацій і закінчується у дату 

закінчення погашення облігацій відповідної серії. Якщо дата початку погашення облігацій припадає на 

святковий (вихідний, неробочий) день за законодавством України, погашення здійснюється, починаючи з 
наступного за святковим (вихідним, неробочим) робочого дня. Відсотки за облігаціями відповідної серії за 

такі святкові (вихідні, неробочі) дні не нараховуються та не сплачуються. 

 

2) умови та порядок надання 

товарів (послуг) (у разі 

прийняття рішення про 
розміщення цільових облігацій) 

 Емітент не приймав рішення про розміщення цільових облігацій. 

3) порядок виплати номінальної 

вартості облігації із 

зазначенням валюти, у якій 
здійснюється погашення 

(національна або іноземна 
валюта) (у разі прийняття 

рішення про розміщення 

відсоткових/дисконтних 
облігацій) 

3дiйснення емітентом погашення облігацій забезпечується ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» (надалі – «Центральний  

депозитарій») відповідно до Правил та/або Регламенту Центрального депозитарію.  

Погашення облігацій здійснюється на підставі даних реєстру власників облігацій відповідної серії, 

складеного Центральним депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує даті початку 
погашення облігацій відповідної серії (надалі – «Реєстр»). Реєстр складається Центральним депозитарієм 

на підставі відповідного розпорядження емітента у строки, визначені законодавством про депозитарну 

діяльність.  

Погашення облігацій здійснюється за номінальною вартістю в національній валюті України – гривні. 

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий 

Центральним депозитарієм у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «РОЗРАХУНКОВИЙ 
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»  (надалі – «Розрахунковий 

центр»), грошових коштів для здійснення погашення облігацій та надання документів, визначених 

Правилами та/або Регламентом Центрального депозитарію.  

Центральний депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ коштів для 

здійснення погашення облігацій з рахунку Центрального депозитарію на відповідні рахунки депозитарних 
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установ та/або депозитаріїв-кореспондентів для виплати власникам/отримувачам  облігацій. Депозитарні 
установи перераховують грошові кошти власникам облігацій відповідно до договорів про обслуговування 

рахунку в цінних паперах, укладених з власниками облігацій.Подальший розрахунок здійснюється 

відповідно до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперів, укладеного з власниками облігацій. 

У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання на користь бюджету з сум, що 

належить до виплати власникам облігацій емітент здійснює таке утримання на умовах та в порядку, 

передбачених чинним законодавством України. Якщо наданий Центральним депозитарієм обліковий реєстр 
не містить даних про реквізити або містить помилкові реквізити, за якими повинно бути проведено 

погашення облігацій, то кошти, які належать до сплати такому власнику, депонуються на відповідному 

рахунку емітента до особистого звернення власника облігацій відповідної серії. Відсотки на депоновані 
кошти не нараховуються та не виплачуються. 

Перерахування депонованих коштів здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 

5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати 
реквізити банківського рахунка для перерахування коштів 

4) можливість дострокового 

погашення емітентом всього 
випуску (серії) облігацій за 

власною ініціативою (порядок 

повідомлення власників 
облігацій про прийняття 

емітентом рішення про 

дострокове погашення випуску 

(серії) облігацій; порядок 

встановлення ціни 

дострокового погашення 
облігацій; строк, у який 

облігації мають бути 

пред'явлені для дострокового 
погашення) 

Можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій серії «E» та серії «F» за 

власною ініціативою не передбачена. 

5) можливість дострокового 

погашення облігацій за 
вимогою їх власників (порядок 

повідомлення власників 

облігацій про прийняття 
емітентом рішення про 

дострокове погашення випуску 

(серії) облігацій; порядок 
встановлення ціни 

дострокового погашення 

облігацій; строк, у який 

облігації можуть бути 

пред'явлені для дострокового 

погашення) 

Можливість дострокового погашення облігацій серії «E» та серії «F» за вимогою їх власників не 

передбачена. 

  дії, які проводяться у разі 
несвоєчасного подання 

облігацій для погашення 

(дострокового погашення) 
випуску (серії) облігацій 

На дату початку погашення (дострокового погашення) облігацій власник повинен перерахувати облігації з 
власного рахунку у цінних паперах у депозитарній установі, на якому обліковуються облігації, на рахунок в 

цінних паперах емітента в Центральному депозитарії. Якщо власник не списав на дату початку погашення 

облігації з власного рахунку у цінних паперах, на рахунок емітента в Центральному депозитарії, кошти, що 
підлягають перерахуванню, депонуються на поточному рахунку емітента, до дати списання облігацій.  

У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм реєстр власників цінних паперів не містить даних про 

реквізити, за якими повинна бути проведена виплата номінальної вартості облігацій випуску (серії) при їх 
погашенні (або надані реквізити є помилковими), належна до виплати сума депонується на поточному 

рахунку Емітента до особистого звернення власника облігацій. Емітент здійснює розрахунки  по облігаціях 
за особистим зверненням власників облігацій і після перерахунку облігацій з рахунку власника на рахунок 

емітента в Центральному депозитарії та надання даних про реквізити, за якими повинна бути проведена 

виплата номінальної вартості випуску (серії) облігацій при їх погашенні.  Відсотки на депоновані кошти не 
нараховуються і не виплачуються. 

 

15 Порядок оголошення емітентом 

дефолту та порядок дій 
емітента в разі оголошення ним 

дефолту 

Рішення про оголошення дефолту приймається Загальними зборами учасників емітента.  

У разі неспроможності емітента виплатити власникам облігацій у строки, встановлені умовами емісії 
облігацій, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, відсотковий дохід за облігаціями та/або 

погасити частину чи повну вартість облігацій у строки, що визначені в цьому проспекті емісії облігацій, 

емітент публікує повідомлення про це в тому ж офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку України, в якому було опубліковано цей проспект емісії облігацій, не менше як за 15 

(п’ятнадцять) календарних днів до початку дати початку виплати відповідного відсоткового доходу за 

облігаціями та/або дати початку погашення облігації відповідної серії. Відновлення платоспроможності 
емітента або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури або процедури санації, 

повного або часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно до вимог Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або  ви-знання його банкрутом» (із змінами та 
доповненнями) . 

 

16 Застереження про те, що 
загальна номінальна вартість 

випуску облігацій перевищує 

розмір власного капіталу 
емітента (у разі прийняття 

рішення про розміщення 

звичайних (незабезпечених) 
облігацій)* 

 Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розмір власного капіталу емітента. 

17 Інші відомості*   
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