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ЩО СПРИЧИНЯЄ БАГАТОРІЧНУ АКУМУЛЯЦІЮ  ЗБИТКОВОСТІ У 
ПОКАЗНИКАХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОПТОВОГО ЗЕРНОТОРГОВЦЯ: НЕПРОРАХОВАНІ ФІНАНСОВІ ТА 
ТОРГІВЕЛЬНІ РИЗИКИ ЧИ КОРУПЦІЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

СИРОВИННИМИ ТОВАРАМИ? 
(НА ШЛЯХУ ДО ОЦІНКИ ПАТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ” 

ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ) 

Всього на українському ринку працює 15 000 великих виробників зерна та близько 80 оптових 
зерноторговців.  Одним з найбільших учасників цього ринку є ПАТ “Державна продовольчо-
зернова корпорація”.  Основними видами діяльності ПАТ “ДПЗКУ” є складське господарство1, 
вирощування зернових та технiчних культур, виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної 
промисловостi, оптова торгівля зерном.  Досліджуючи результати фінансово-господарської 
діяльності ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація” (ЄДРПОУ: 37243279), створення 
якої було ініційоване у серпні 2010-го року Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 
2010 р. № 764 "Про заходи з утворення державного підприємства "Державна продовольчо-зернова 
корпорація України",  за рахунок цілісних майнових комплексів2 дочірніх підприємств ДАК "Хліб 
України", що ліквідовувались, можна чітко зафіксувати два висновки:  
1) від часу створення після кожного року збитковості активів створились від’ємні чисті активи 
ПАТ “ДПЗКУ”, що за результатами 2016-го року становили: - 5 060 771 тис. грн. (-583,2283 грн. за 
акцію). 
2) щороку від року створення ПАТ “ДПЗКУ” фінансовий результат емітента був від’ємним.   
Автором розглянута оцінка цілісного майнового комплексу за майновим підходом, також як і за 
доходним підходом, використовуючи песимістичний, середній та оптимістичний сценарії. 
 
 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ  
 
Державне підприємство “Державна продовольчо-зернова корпорація України” утворене 
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 764 “Про заходи з 
утворення державного підприємства “Державна продовольчо-зернова корпорація України”. 
Статутний капітал Державного підприємства сформований шляхом передачі цілісних майнових 
комплексів дочірніх підприємств Державної акціонерної компанії “Хліб України”, що 
ліквідуються, з подальшим утворенням на їх базі відокремлених підрозділів (філій) Державного 
підприємства.  
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. № 593 та наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 7 липня 2011 р. № 325 “Про 
реорганізацію шляхом перетворення Державного підприємства “Державна продовольчо-зернова 
корпорація України”, державне підприємство “Державна продовольчо-зернова корпорація 
України” було перетворене у Публічне акціонерне товариство “Державна продовольчо-зернова 
корпорація України”.  Корпоратизація була проведена відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 2 березня 1993 року № 158 “Про затвердження Положення про інвентаризацію майна 

                                                             
1 Відповідно до п. 2-1 Закону України від 2004-го року “Про зерно та ринок зерна”, “власник зернового 
складу - фізична особа - підприємець, яка   є  власником  зерносховища,  учасник  повного,  командитного 
товариства,  товариства з додатковою відповідальністю, що здійснює діяльність  зернового складу, або 
учасник інших видів товариств (у тому   числі   акціонер  акціонерного  товариства),  частка  якого 
перевищує  10  відсотків  у  статутному капіталі юридичної особи - зернового складу”.  
2 Див. статтю 191 Цивільного кодексу України. Підприємство як єдиний майновий комплекс. 
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державних підприємств, що приватизуються (корпоратизуються), а також майна державних 
підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії 
договору оренди або його розірвання)”.  
 
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.11.2011 р. № 634 
шляхом перетворення Підприємства створено публічне акціонерне товариство "Державна 
продовольчо-зернова корпорація України" (надалі — ПАТ "ДПЗКУ" або "Товариство").  На базі 
зазначених цілісних майнових комплексів було утворено 44 відокремлені підрозділи Підприємства 
– філії.  
 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 626 встановлений 
перелік підприємств ДАК "Хліб України", що ліквідуються, а цілісні майнові комплекси яких 
передаються до статутного капіталу Товариства було доповнено 16 підприємствами. 
Таким чином, у фінансовій звітності ПАТ "ДПЗКУ" сформувало 55 філій і почало консолідувати у 
складі основних засобів:  

 Основні засоби Задекларовані 
плани щодо 
модернізації 

млн. тонн на 2016 
(заг. потужність) 

% від 
національних 
потужностей 

1 53 лінійні елеватори для 
зберігання та сушки 
зерна3  

 
стратегiя 
iнвестицiйної 
програми 
Корпорацiї 2011 р. 

3,64-3,7 
досягнення показникiв 

надходження зерна 
врожаю 2012р. на 

зберiгання на фiлiї ПАТ 
“ДПЗКУ” в обсязi до 3 

млн. тонн, 

10% 

2 Потужності 
зерноперевалки 2-х 
портових елеваторів:  
у т.ч. Миколаївського, 
у т.ч.  Одеського. 
 
Потужності одночасного 
зберігання:  
у т.ч. Миколаївського,  
у т.ч. Одеського. 

 
 
стратегiя 
iнвестицiйної 
програми 
Корпорацiї 2011 р. 
 
стратегiя 
iнвестицiйної 
програми 
Корпорацiї 2011 р. 

2,7 
 

з 2,38 млн. тонн до 6,33 
млн. тонн. 

 
 
 

зі 154 тис. тонн до 400 
тис. тонн.  

 
 

6-12% 

3 Потужності 
зернопереробки  
(зернопереробні   
підприємства  -  

підприємства, які 

приймають, зберігають    

та переробляють зерно,   
зокрема:  

1. борошномельні,   

2. круп’яні,  
3. комбікормові,  

4. олієекстракційні,  

5. спиртові (солодові) 
пивзаводи, зг. пункту 17 

ч. 1 статті 1 ЗУ 4 липня 

2002 року N 37-IV  “Про 

зерно та ринок зерна”). 

стратегiя 
iнвестицiйної 
програми 
Корпорацiї 2011 р. 

досягнення показникiв 
виробництва борошна - 
до 500 тис. тонн,  
крупiв - до 30 тис. тонн, 
комбiкормiв - до 100 
тис. тонн. 
 
максимальне залучення 
хлiбоприймальних та 
зернопереробних 
потужностей фiлiй ПАТ 
“ДПЗКУ” для 
зберiгання зерна 
державного 
iнтервенцiйного фонду 
та наступної його 
переробки (на 2012р. - 
до 300 тис. тонн зерна). 

10-15% 

                                                             
3 Див. додаток 4 до цього огляду.  
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Відповідно до даних річного звіту ПАТ “ДПЗКУ”, філія згідно установчих документів 
підпорядкована у своїй фінансовій та господарській діяльності підприємству, та керується чинним 
законодавством, статутом підприємства, Положенням про філії, наказом та іншими внутрішніми 
документами підприємства.  Загалом, філії діють на принципах внутрішнього господарського 
розрахунку підлеглості і підзвітності підприємству.  ПАТ “ДПЗКУ” здійснює контроль за 
господарською діяльністю філії, надає обов’язкові до виконання накази та/або розпорядження у 
порядку, передбаченому чинним законодавством, статутом підприємства, положенням про філії.   
Також філії зобов’язані надавати підприємству отриману облікову інформацію у строки, 
встановлені окремими розпорядчими документами, а майно передане в користування філії, 
придбане або створене в процесі господарської діяльності є власністю підприємства.  Кожна філія 
ПАТ “ДПЗКУ” виділена підприємством на окремий баланс і зобов’язана вести бухгалтерський 
облік.  Філії за результатами своєї діяльності самостійно розраховуються з бюджетом та 
позабюджетними фондами та подають податкову та статистичну звітність з урахуванням вимог 
чинного законодавства України.  Генеральним директором ПАТ “ДПЗКУ” визначені порядок 
ведення і строки подання внутрішньої звітності. Філії відповідають перед ПАТ “ДПЗКУ” за 
результати своєї діяльності, виконання своїх функцій, за використання належного підприємству 
майна та інших товарно-матеріальних цінностей.  Контроль за господарською діяльністю філії 
здійснює ПАТ “ДПЗКУ”, а у випадках передбачених чинним законодавством відповідні державні 
органи. 

 
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
ПАТ “ДПЗКУ” зосереджує свою операційну діяльність у чотирьох основних напрямках: 
• закупівля та експорт зернових культур і продуктів їх переробки, реалізація міждержавних та 
міжурядових угод з постачання сільгосппродукції. 
 • приймання, зберігання4, доведення до базисних кондицій та відвантаження зерна; 
 • виробництво широкого асортименту борошна, круп, пластівців, кормів і кормових добавок;  
 • портова перевалка зернових та олійних культур;  
 
Повноваження з управління корпоративними правами якого здійснює Міністерство з аграрної 
політики та продовольства України, відповідно до Постанови КМУ № 593 від 06 червня 2011 року. 
 
Попри те, що в операційній діяльності ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація”  
собівартість залежить:  
1) від закупівель та відпускних гривневих оптових цін на зерно на лінійних елеваторах у гривнях 
(70,5% у 2016-му році), закуповуване на експорт5 до Китаю,  
2) або від гривневої собівартості врожаю зерна, вирощуваного сільгоспвиробниками на 
розпайованих землях, для подальшого експорту,  
а чиста виручка від реалізації в остаточному підсумку залежить від оптових цін на зерно (зернові, 
зернобобові та олійні культури), за якими китайський партнер ПАТ “Продовольчо-зернова 
корпорація” здатен продати зерно на китайському ринку в китайських юанях, тобто від 
неопераційних курсових різниць. 
 
При структуруванні кредитного договору про співпрацю у сфері сільського господарства між 

                                                             
4 З річних звітів ПАТ “ДПЗКУ” можна зрозуміти, що послуги зберігання надаються філіями ПАТ “ДПЗКУ” 
у т.ч. і Аграрному фонду України.  Технічний регламент зернового складу, затверджений наказом 
Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 року № 228, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
05.07.2004 року за № 835/9434; - Інструкції про ведення обліку і оформлення операцій із зерном і 
продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах, затверджена наказом 
Міністерства аграрної політики України від 13.10.2008 року № 661, зареєстрований у Міністерстві юстиції 
18.11.2008 року за № 111/15802 (http://www.pzcu.gov.ua/public/images/files/Nakaz-136_NEW.pdf) тощо. 
5 Експорт врегульовується Главою 15 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.  Відповідно до 
ст. 70 Митного кодексу України, експорт (остаточне вивезення) є одним з митних режимів. 
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Китаєм та Україною6 щодо постачання зерна від 26 грудня 2012 року та нереалізованого 
кредитного договору між ДПЗКУ та Ексімбанком Китаю щодо імпорту китайських товарів чи 
послуг від 26 грудня 2012 року при визначенні валюти нерезидентського кредиту було введено 
валютні курсові ризики третьої країни – Сполучених Штатів Америки, макроекономічна політика 
яких жодним чином не пов’язана з двосторонніми фінансово-інвестиційними та торговельно-
економічними відносинами між Україною та Китаєм.   Як наслідок, суб’єктом 
зовнішньоекономічної діяльності7 було взято на себе макроекономічні ризики валюти третьої 
країни, не пов’язаної з операційною діяльністю ні в структурі собівартості, ні в структурі виручки.    
 
Доларова виручка ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація” на рівні грошових потоків у договорах 
купівлі-продажу складається з двох компонентів, жоден з яких не є гарантованим:  
1) кількості пропозицій (заявок), акцептованих CCEC, що вимірюється в метричних тоннах.   
2) доларової експортної ціни, сплачуваної ПАТ “ДПЗКУ“ в якості постачальника з базисом 
поставки, визначеним як FOB (Франко-борт (... назва порту відвантаження) – ціна в портах 
України, а не CIF (Вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення))8 – ціна в портах 
Китаю,  без термінів ексклюзивного покупця та з урахуванням знижки щодо поставки до 
південних чи надбавки щодо поставки до північних портів КНР9.   Відповідно до підпункту “а” 
пункту 1 ст. 186 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI, “місцем постачання товарів 
є: … а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених 
у підпунктах "б"10 і "в"11 цього пункту)… 

 

Фіксація кількості експорту зерна.  

На своїй сторінці емітент розкрив структуру експорту, зазначивши, що його частка в експорті 
становить 8,6%.   
 
 У розрізі маркетингових років (МР), які зазвичай починаються у липні місяці, емітент навів такі 
дані:  

  ДСТУ   УКТ ЗЕД  2014/2015  2015/2016 2016/2017 пр  
Весь експорт    2,8 3,07 3,1  
Кукурудза, млн. тонн ДСТУ 4525-2006 1005   1,43 46% 
Пшениця, млн. тонн   ДСТУ-3768-2010 1001 10 00   1,05 34% 
Ячмінь, млн. тонн ДСТУ-3769-98 1003 00   0,56 18% 
Ріпак, млн. тонн ДСТУ 4966:2008 1205 10   0,03 1% 

                                                             
6 Перший кредит було заплановано під Державні гарантії сумі 3 000 000 тис. доларів США, оформлені на 
підставі попереднього техніко-економічного обґрунтування, відповідно до Постанови КМУ № 857 від 13 
серпня 2012 року “Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері 
сільського господарства”.  Проте отримано було лише 1 500 000 тис. доларів США.  Забезпеченням 
виконання зобов’язань позичальника є “майнові права за контрактами, укладеними в рамках генерального 
кредитного договору, та право договірного списання коштів з рахунків позичальника, відкритих в 
обслуговуючому банку в порядку, визначеному законодавством”.  Відповідно до п. 7 Постанови КМУ № 857 
від 13 серпня 2012 року, “до надання державних гарантій Мінфін та позичальник укладають договір про 
погашення заборгованості позичальника перед державою за виконання гарантійних зобов'язань”. 
7 Див. наказ Державного митного комітету України від 31 травня 1996 року № 237 “Про затвердження 
Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах”. 
8 За контрактами на умовах CFR і CIF покупець зобов'язаний прийняти поставку товарів і отримати їх від 
перевізника. Якщо покупець не виконає цього, він може стати зобов'язаним відшкодувати збитки продавцю, 
що уклав договір перевезення з перевізником, або ж ... - CIF. Продавець зобов'язаний забезпечити 
страхування на користь покупця.  Традиційно за умов CIF обирається мінімальне страхування, з можливістю 
покупця вимагати від продавця додаткового покриття. 
9   Додатково: https://www.marinetraffic.com. 
10 б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари 
перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою; 
11 в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються 
або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені. 
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  ДСТУ   УКТ ЗЕД  2014/2015  2015/2016 2016/2017 пр  
Соя, млн. тонн ДСТУ 4964:2008 1201 00   0,03 1% 

http://www.pzcu.gov.ua/ua/action/export. 

З різних джерел стає зрозуміло, що Генеральний договір про співпрацю між CCEC і ДПЗКУ від 24 
жовтня 2012 року на поставку зернових, підписаний між ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація” 
та CCEC (Китайською національною корпорацією машинної промисловості і генеральних 
підрядів), що врегульовується Розділом X.  Експорт та імпорт зерна і продуктів його переробки 

за міжнародними договорами України Закону України від 4 липня 2002 року N 37-IV  “Про зерно 
та ринок зерна в Україні”, не гарантує мінімальну кількість товару, яку китайський партнер може 
закуповувати, оскільки пропозиції щодо поставок, зроблені ПАТ “ДПЗКУ”, CCEC може 
відхиляти.  CCEC повинен бути спроможним продати зерно всередині Китаю. 

Міжнародна статистика визначила, що весь щорічний імпорт кукурудзи до Китаю – це приблизно 
3 млн. тонн12.  І ДПЗКУ є лідером у постачанні української кукурудзи до Китаю.  Але навіть на 
цьому напрямку ДПЗКУ змушений конкурувати з іншими постачальниками з України – 
“Укрлендфармінг”, Louis Dreyfus13, “Гранул”, тощо.   
 
Комерційна пропозиція на поставку товару надсилаються в межах Генеральної Угоди, яка включає 
5,17 млн. тонн зерна на рік.   На деякі з пропозицій покупець (CCEC) не реагує (не відповідає).   

млн. тонн 2013 2014 2015 2016 
Прийнято зерна сг виробників на зберігання на власних 55-ти 
лінійних елеваторах14. 

   
2,7015 

Мінімальний обсяг постачання зернових культур згідно з 
генеральним контрактом16 (2012-2028 рр.) 

4,50-
6,00 

5,17-
6,00 

5,17-
6,00 5,17-6,00 

Надано пропозицій ПАТ "ПЗКУ" покупцеві (CCEC)     6,00 
Акцептовано покупцем (CCEC) – зобов’язання поставити 1,900  0,4957 0,52 
Фактично поставлено  0,445  0,4957 0,52 

Джерело: прес-конференції, ЗМІ, річні звіти емітента.  

Із макроекономічного контексту зрозуміло, що для китайської державної CCEC попит на зерно 
формується станом перехідних запасів на внутрішньому ринку17.  Знецінення гривні, проведене  
Національним банком України у 2014-2015-му роках, здешевило собівартість продукції, 
пропоновану  ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація” у валюті торговельних операцій.  Проте 
навіть дешеві українські зернові не завжди знаходять попит.   
 
Також цифри річних звітів ПАТ “ДПЗКУ” щодо тонн експортованого зерна у таблиці вище по 
факту не співпадають з цифрами, що оприлюднювались колишнім Генеральним директором 
Приходьком на прес-конференціях.  
 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Угода з 
Ексімбанком 
Китаю, кредит млн. 
USD, 5,83% річних. 

 +1 500 000     

                                                             
12 https://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=corn&graph=imports. 
13 Детальніше: http://www.ldcom.com/ua/ua. 
14 ВНТП-СГіП-46-28.98      Хлібоприймальні підприємства та елеватори. 
15 Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=64486187-93ac-4493-b88b-8e62a4542a2e. Cтор. 29. 
16 Поєднується з правом ССЕС звернутися до Еспортно-імпортного банку Китаю щодо пропорційного 
зменшення наданого кредиту фактичним об’ємам поставки. 
17  Найбільш відкритою міжурядовою платформою для спільної роботи різних сторін, зацікавлених в 
питаннях продовольчої безпеки та харчування, є Комітет по всесвітній продовольчій безпеці (КВПБ), 
підпорядкований Генеральній Асамблеї ООН через Економічну та Соціальну Раду ООН (ЕКОСОС) та 
Продовольчій і сільськогосподарській організації Об’єднаних Націй (ФАО). Детальніше: 
www.fao.org/cfs/cfs-home/ru. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Виплати за 
кредитом 
Ексимбанку Китаю, 
кредит млн. USD  

 -87 -87 -87 -87 -87 

Усього, контрактів  
зерна на експорт, 
млн. USD18 

  +480 +502 +554  

 у т.ч. зерна на CCEC, 
млн. USD 

  +125 +240 +258  

Усього контрактів 
зерна на експорт, 
млн. тонн 

  -2,011 -2,341 -2,851  

 у т.ч. зерна на CCEC, 
млн. тонн  

  -0,54 -1,05 -1,22 -0,52 

 у т.ч. зерна на 
офшори, млн. тонн  

  -0,3519 -1,0720 -  

 у т.ч. зерна іншим 
контрагентам - 
укладено контракти 
на закупівлю зерна21 

  з 1384-ма 
контрагентам

и,  
 
 
 
 

найбільші 10 
контрагентів  

 
- 26% 

поставок 

з 998-ма 
контрагента

ми,  
 
 
 
 

найбільші 
10 

контрагенті
в - 32% 

поставок 

з 1590-ма 
контрагента

ми (7000 
контрактів 

на 
закупівлю 

зерна ), 
найбільші 

10 
контрагенті

в - 15% 
поставок22 

 

Експортовано 
борошна, млн. тонн 

    0,0183 0,060023 

Чисті активи ДПЗКУ, 
млн. грн.   

    -6 314,12 -5 060,8 

Фінансовий 
результат, млн. грн.   

-590 -54,8 -30,8 -4 000 000 -4 588 199 -770 642 

Офіц. курс 
UAH/USD. 

7,98980 7,9930 7,993000 15,7686 24,0007 27,19086 

Офіц. курс 
UAH/CNY. 

1,26417 1,282331 1,316961 2,533312 3,69808 3,909251 

Фінансовий 
результат, млн. USD 

      

Джерело: ЗМІ, прес-конференції Приходька.  

 
Від’ємний фінансовий результат можна прослідкувати і у від’ємних показниках 
рентабельності виручки та рентабельності активів:  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
рентабельність активів (Р)    -0,14% -16,45% -12,62% -3,13% 
рентабельність чистої виручки  -103,58% 4,17% -0,37% -49,72% -30,46% -5,17% 

Джерело: www.smida.gov.ua 
 
 

                                                             
18 Норма щодо обов’язкового продажу валютної виручки, яка в деякі роки становить 75% гривневих 
надходжень. 
19 2013 - офшори Neslot Ltd., Sonders Trading, … 
20 2014 – офшори Lirtavis Enterprises, Unifront Mpex, Etada, Sonders Trading K/S, Monesta Holding, ... . 
21 Веб-сторінка емітента повідомляє про експорт зерна до Іспанії, Саудівської Аравії, Єгипту, Китаю, 
Тайланду, Туреччини, та інші. 
22 2014 – неофшори Daewoo Int. Corp., Soufflete Negoce, Louis Dreyfus, Holbud Ltd., Noera BV, Ameropa AG. 
23 Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=64486187-93ac-4493-b88b-8e62a4542a2e. Cтор. 29. 
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ПЕРЕВАЛКА НА ПОРТОВИХ 
ЕЛЕВАТОРАХ ПАТ "ДПЗКУ"24  

2013 2014 2015 2016 

Одеський портовий елеватор ПАТ “ДПЗКУ”     
 Тонн (основні культури зберігання: пшениця, 
кукурудза, ячмінь, ріпак, соняшник). 

917 618 995 093 1 218 701 1 640 000 

складських оборотів за рік 14 15 19  
Миколаївський портовий елеватор ПАТ “ДПЗКУ”     
 Тонн (пшениця, ячмінь, ріпак, соняшник). 485 325 369 229 542 411  
складських оборотів за рік 7 6 8  

Джерело: ЗМІ, прес-конференції Приходька. 
 

Що стосується показників ділової активності, то аналіз даних балансу внаслідок складної 
багатоступеневої логістики дає досить умовне уявлення щодо показників балансу:  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Коефіцієнт оборотності активів 1,80x 3,61x 9,66x 6,02x 9,95x 8,88x 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 2,71x 22,39x 8,26x 5,07x 14,79x 5,88x 
Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 1,80x 10,58x 24,46x 18,77x 87,05x 77,12x 
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів 5,43x 3,51x 4,90x 2,69x 3,49x 3,16x 
Коефіцієнт оборотності основних засобів 
(фондовіддача) 0,72x 0,87x 6,67x 9,72x 18,38x 3,99x 
Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,60x 0,67x 4,90x -2,80x -1,96x -2,59x 

Джерело: www.smida.gov.ua 
 
У наступних коефіцієнтах наведено одиниць чистої виручки від реалізації, поділених на 
активи, операційну дебіторку, кредиторку, основні засоби та власний капітал.  Високе 
значення для кожного з цих показників є мірилом високого рівня ділової активності.  Що 
стосується операційної кредиторки, навпаки, собівартість ділиться на запаси.  
 
Не маючи гарантованого ринку збуту щодо обсягу зерна та борошна, які можна продати на 
експорт, у 2015 році у кожному регіоні України, де знаходяться лінійні елеватори, зі слів голови 
правління, ПАТ “ДПЗКУ” було сформовано свою дистрибуцію в особі 70 менеджерів, припинено 
агентські схеми закупівлі зерна на полях. Кожен менеджер відповідає за певний контракт, що 
відображається в 1С.   
 
Попри те, що сам генеральний договір не є публічно доступним, публічні джерела можна 
розтлумачити таким чином, що щороку ПАТ “ДПЗКУ” повинен бути готовим з власних або з 
інших елеваторів перевалити через Миколаївський та Одеський елеватори 5,17 млн. тонн зерна, 
переважно кукурудзи, та незначну кількість продуктів переробки, переважно крупи та борошна. 
Проте китайський контрагент, не будучи зобов’язаним викупити заскладовані запаси шляхом 
акцепту повідомлень, у будь-який момент може виставити арбітражні претензії за англійським 
правом щодо відсутності товару для поставки.   
 
У випадку якщо ПАТ “ДПЗКУ” не зможе поставити щорічний мінімальний обсяг по контракту, 
CCEC матиме право повідомити про це Ексімбанк Китаю, щоб вони в свою чергу відкоригували 
суму надання кредитів відповідно до відношення суми кредиту (1500 мільйонів доларів) до 
фактичної щорічної поставки зернових, затверджених у “Кредитному договорі про співпрацю у 

                                                             
24 Повний перелік морських портів України, відкритих для заходження іноземних суден, визначено у 
додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 466-р: Рені, Ізмаїл,  
Усть-Дунайськ, Білгород-Дністровський, Чорноморськ (у минулому Іллічівськ), Одеса, Южний, Миколаїв, 
Херсон, Скадовськ, Бердянськ, Маріуполь, Спеціалізований морський порт Ольвія (у минулому Октябрськ). 
Міністерство інфраструктури України  оприлюднило розпорядження КМУ від 26 червня 2013 р. № 466 в 
офіційному друкованому виданні “Повідомлення мореплавцям України” та на офіційному веб-сайті 
зазначеного Міністерства , яким з переліку було вилучено порти “Севастополь”, “Євпаторія”, “Ялта”, 
“Феодосія” та “Керч”. 
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сфері сільського господарства між Китаєм та Україною”. Арбітражний розгляд з ССЕС у м. 
Лондон (Англія) у відповідності з правилами ГАФТА № 125 Згідно з Генеральним контрактом про 
співпрацю у сфері сільського господарства з ССЕС Підприємство має зобов’язання щодо експорту 
відповідного обсягу зернових культур (інформація щодо цих зобов’язань наведена вище).  
 
30 листопада 2013 року Підприємство та ССЕС уклали додаткову угоду до Генерального 
контракту про співпрацю та вирішили звернутися до Арбітражу  ГАФТА у місті Лондон (Англія) з 
метою незалежного трактування окремих норм Генерального контракту про співпрацю. Також у 
відповідності до додаткової угоди сторони прийшли до заяви щодо відсутності взаємних майнових 
вимог відносно виконання Генерального контракту про співпрацю. 15 січня 2014 року ССЕС 
звернулася до Арбітражного суду у місті Лондон (Англія) з позовом до Підприємства з вимогою 
компенсації збитків ССЕС у сумі 7 274 965,75 дол. США. У заяві було зазначено, що згідно з 
заключними контрактами між сторонами Підприємство мало поставити з липня 2013 по грудень 
2013 року 1 900 000 метричних тон зернових культур, при цьому фактичні поставки за вказаний 
період склали 445 006,85 метричних тон. У відповідності з п.5.1 Генерального договору про 
співпрацю ССЕС має право на спеціальну знижку/пільгову маржу, яка застосовується до ринкової 
ціни у сумі 5 доларів США на тонну. ССЕС вимагало від ПАТ “ДПЗКУ” компенсувати збитки 
через недоотримання 5 доларів США маржі з кожної тони зернових культур, що не були 
поставлені у 2013 році – 1 454 993,15 тонн. 
 
 
Фіксація ціни експорту зерна (базис поставки “Інкотермс”). 
 
Китайська CCEC готова купувати зерно за кордоном лише зі знижкою до цін, які фіксуються на 
внутрішніх ринках КНР.  На Дайланській товарній біржі (www.dce.com.cn) фіксується висока ціна, 
покликана зацікавити китайського товаровиробника вирощувати власну кукурудзу.  Дайланська 
товарна біржа була зафіксована в контракті. 
 
Так, ціна CIF ((вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення)) у КНР у 2013 році 
була 370-390 доларів США за метричну тонну25.  
 
Здорожчення вартості обслуговування інвалютного кредиту могло б бути компенсоване 
збільшенням експортної виручки від реалізації, оскільки за рахунок девальвації не лише повинне 
збільшуватись кредитне навантаження, але і зростати валютна виручка від експорту.   
 
Внаслідок девальвації гривні відносно долара США та китайського юаню може виникати 
диспаритет цін.  Проте у наступній таблиці можна побачити, що крос-курси не давали 
можливостей для валютного арбітражу: 

Офіц. курс UAH/USD. 7,9898 7,993 7,993 15,7686 24,0007 27,19086 
 номінальна девальвація офіц. 
курсу  

  0,040% 0,000% 97,280% 52,206% 13,292% 

Офіц. курс UAH/CNY. 1,26417 1,282331 1,316961 2,533312 3,69808 3,909251 
 номінальна девальвація офіц. 
курсу    1,437% 2,701% 92,360% 45,978% 5,710% 

Фінансовий результат, млн. USD -73,844 -6,856 -3,853 -253,669 -191,169 
-

28341,950 
Крос-курс CNY/USD (через UAH, 
відповідно до даних 
Національного банку України 6,32019 6,23318 6,06928 6,22450 6,49004 6,95552 
 номінальна девальвація офіц. 
курсу   

-1,377% -2,630% 2,558% 4,266% 7,172% 

Середній курс CNY/USD на 
китайському міжбанку. 6,4588 6,3125 6,1932 6,1428 6,2284  

                                                             
25 Загалом, митна вартість товарів є Розділом ІІІ, що складається зі статей Глав 8 та 9 Митного кодексу 
України  від 13.03.2012 р. № 4495-VI.   
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 номінальна девальвація офіц. 
курсу   

-2,265% -1,890% -0,814% 1,394% 
-

100,000% 
 
Зазначені фактори повинні братись до уваги ціновим комітетом ПАТ "ДПЗКУ". 
 
 
 
КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНКИ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ ПАТ “ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ” 
 
Згідно ч. 7 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 “Про затвердження Національного 
стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", застосовуються такі основні методичні 
підходи для проведення оцінки цілісного майнового комплексу: 
1) майновий, 
2) дохідний – визначення, надане у пп. 42-45 Національного стандарту № 1 “Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1440. 
3) порівняльний. 
 
Національний стандарт рекомендує ґрунтувати розрахунок грошового потоку на результатах 
аналізу показників фінансово-господарської діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс 
якого оцінюється, за період, що передує даті оцінки, та прогнозний період.  Зокрема, абзац 6 п. 6 
Нац. Стандарту № 3 пропонує проволити аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта 
господарювання,  майнового та фінансового стану на дату оцінки та  за  період,  що  передує  цій 
даті.  Відповідно до ч. 6 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. N 1655 “Про затвердження 
Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", з  метою  проведення  
оцінки цілісного майнового комплексу необхідно здійснити:  
 
 …ознайомлення та   аналіз  ринку  продукції  (товарів,  робіт, послуг) цілісного майнового 
комплексу в  обсязі,  достатньому  для формування   уявлення  про  обсяг  та  сегментацію  
такого  ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового 
комплексу,  перспектив діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого  
оцінюється,  на  відповідному  ринку  для оцінки   коректності   припущень,  зроблених  під  
час  підготовки прогнозу діяльності оцінюваного цілісного майнового комплексу;  
 
До доходів від основної діяльності ПАТ “ДПЗКУ” відносяться:   
 1) дохід від торговельної діяльності:   
   - на внутрішньому ринку,  
  - на зовнішньому ринку  
 2) дохід від реалізації послуг заготівельної діяльності:   
  - приймання зерна з автотранспорту26,  
  - приймання зерна з залізничного транспорту,  
  - очищення зерна,  
  - сушіння зерна,  
  - зберігання зерна (пріоритет:  забезпечення пріоритетності надання послуг із зберігання 
та переробки зерна сільгоспвиробникам за найоптимальнішими тарифами у більшості регіонів 
України),  
  - відвантаження зерна на автотранспорт27 (пріоритет: перекладення частини витрат із 
приймання зерна від сільгоспвиробника на його відвантаження трейдером),  
  - відвантаження зерна на з/транспорт,  
  - інші послуги заготівельної діяльності  
 3) дохід від реалізації послуг перевалки:  
   - послуги з перевалки,  
  - інші послуги з перевалки  

                                                             
26 Важливою проблемою є вартість зерна у порівнянні з його переробкою.   
27 ДК 021:2015: 77110000-4 — Послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції. Інколи 
використовуються пакувальна машина та завантажувальний шнек. 
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 4) дохід від реалізації послуг та продукції борошномельної діяльності:  
  - переробна діяльність,  
  - виробнича діяльність,  
  - інші послуги борошномельної діяльності  
 5) дохід від реалізації послуг та продукції круп’яного виробництва:   
   - переробна діяльність, 
   - виробнича діяльність,  
   - інші послуги круп’яного виробництва  
 6) дохід від реалізації послуг та продукції комбікормового виробництва:   
  - переробна діяльність,  
  - виробнича діяльність,  
  - інші послуги комбікормового виробництва  
 7) дохід від реалізації сільськогосподарської продукції:   
  - за зовнішньоекономічними договорами з CCEC та іншими контрагентами. 
 
Відповідно до частини 1 статті 15 Господарського кодексу України, “у сфері господарювання 
застосовуються:  
     технічні регламенти;  
     стандарти;  
     кодекси усталеної практики; 
     класифікатори;  
     технічні умови.  
 
А згідно частини 2 статті 15 Господарського кодексу України, “застосування  стандартів  чи   їх   
окремих   положень   є обов'язковим для:  
     суб'єктів господарювання,  якщо  на  стандарти  є посилання в технічних регламентах;  
     учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання  продукції,  якщо  
в  ній  (ньому) є посилання на певні стандарти;  
     виробника чи  постачальника   продукції,   якщо   він   склав декларацію   про  відповідність  
продукції  певним  стандартам  чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні.   
 
Зрештою, частиною 3 статті  15 Господарського кодексу України визначено, що “у разі 
виготовлення  продукції  на  експорт,  якщо  угодою (контрактом)   визначено  інші  вимоги,  ніж  
ті,  що  встановлено технічними регламентами,  дозволяється застосування положень угоди 
(контракту),  якщо  вони  не  суперечать  законодавству  України в частині вимог до процесу 
виготовлення продукції,  її зберігання та транспортування на території України”. 
 
Відповідно до ч. 1 статті 24 Закону України № 1315-VII “Про стандартизацію”, національні 
стандарти, кодекси усталеної практики, зміни до них та розроблені Національним органом 
стандартизації каталоги видаються, відтворюються та розповсюджуються Національним органом 
стандартизації.  Згідно ч. 4 статті 24 Закону України “Про стандартизацію” інформаційні послуги 
надаються Національним органом стандартизації на договірних (платних) засадах шляхом 
видання, відтворення та розповсюдження офіційних текстів національних стандартів, кодексів 
усталеної практики та змін до них.   Орган стандартизації, визнаний на національному рівні, що 
має право бути національним членом відповідних міжнародних та регіональних організацій 
стандартизації.  З повним переліком міжнародних органів стандартизації можна ознайомитись за 
адресою: https://www.iso.org/members.html.   
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  Культура  

види сг продукції 
(товарів), що є 
об'єктами державного 
цінового регулювання, 
зг. ст.  
3.3.1 ЗУ “Про держ. 
підтр.” 

 Сг продукція 
(товари)28  ДСТУ / ГОСТ   УКТ ЗЕД  

злакова 
к-ра Зернова 1 

пшениця 
тверда;   ДСТУ-3768-2010 1001 10 00   

злакова 
к-ра Зернова 2 пшениця м'яка;   ДСТУ-3768-2010 1001 90 91 00  

  Зернова 3 

зерно суміші 
пшениці та 
жита (меслин);    1001 90 91 00  

злакова 
к-ра, 

зернова 
олійна  4 кукурудза29;  ДСТУ 4525-2006 1005  

злакова 
к-ра Зернова 5 ячмінь;  ДСТУ-3769-98 1003 00  
злакова 
к-ра Зернова 6 жито озиме;  ДСТУ 4522:2006  1002 00 00 00  
злакова 
к-ра Зернова 7 жито ярове;  ДСТУ 4522:2006  0 
  Зернобобова 8 горох;   ДСТУ 4523:2006 0710 21 00 00  
  Зернова 9 гречка;   ДСТУ 4524:2006 1008 10 00 00  
  Зернова 10 просо;   ДСТУ 5026:2008 1008 20 00 00  
злакова 
к-ра Зернова 11 овес;   ДСТУ 4963: 2008 1004 00 00 00  

  
зернобобова, 
олійна 12 соя;   ДСТУ 4964: 2008 1201 00 

  Олійна 13 
насіння 
соняшнику;   ДСТУ-4694-2006 1206 00  

  Олійна 14 насіння ріпаку;  ДСТУ 4966:2008 1205 10  
    15 насіння льону;  ДСТУ 4511: 2006 1204 00  
    16 шишки хмелю;  ДСТУ 4099-2002  1210  

    17 
цукор-пісок 
(буряковий);  

 ДСТУ 2075–92 
(ГОСТ 12572–93)  1701 99 10 00  

      сорго  ДСТУ 4962:2008   
злакова 
к-ра Зернова   

 Рис. Технічні 
умови ДСТУ 4965:2008    

            

  зернобобова   
 Квасоля 
продовольча  ДСТУ 8672:2016    

  Перероб 18 
борошно 
пшеничне.  ДСТУ 46.004-99 1101 00  

Джерело: власні розрахунки.  
 
 Нормативно-правові акти України про стандартизацію продукції також включають:  
 Закон України від 17.05.2001 р. № 2407-III “ Про акредитацію органів з оцінки відповідності”. 
 Закон України від “Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію”. 
 cтаття 18 Закону України від 16 квітня 1991 року N 959-XII “Про зовнішньоекономічну 
діяльність”,  Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, 
фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог. 
 Указ Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення 
діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики". 

                                                             
28 Відповідно до приміток до річної звітності емітента, сільськогосподарські культури спочатку 
відображаються за справедливою вартістю за вирахуванням оціночних витрат "на місці продажу" під час 
збору врожаю. Справедлива вартість культури визначається на основі ринкових цін в даному регіоні.  
29 Відповідно до розкритих даних, у 2012-му році із загальної кількості зерна, яке зберігалось на філіях ПАТ 
“ДПЗКУ”, кукурудза складала більш як 50%. 
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 Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 
жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам 
технічних регламентів в Україні). 
Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 
 Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”. 
 
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджено наказом 
Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 
01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій 
сертифікації в Україні”. 
 
     ознайомлення та аналіз ринку сировини і основних  матеріалів, що  використовуються у 
діяльності підприємства,  цілісний майновий комплекс якого оцінюється,  у разі коли 
припущення щодо перспектив розвитку ринку сировини і основних матеріалів є складовою 
прогнозу діяльності такого майнового комплексу;  

 
Собівартість реалізованої підприємством продукції розкривається у звіті про фінансові результати.  
 
     аналіз правових засад  провадження  господарської  діяльності підприємства, цілісний 
майновий комплекс якого оцінюється, зокрема ліцензування, квотування, застосування 
механізмів ціноутворення на ринку відповідної продукції (товарів,  робіт,  послуг),  наявність 
державної підтримки або  обмежень,  антимонопольні  та  екологічні вимоги, система 
оподаткування;  
 
Див. додаток 5 до цього огляду.  
 
     аналіз його фінансово-господарської діяльності,  майнового та фінансового стану на дату 
оцінки та  за  період,  що  передує  цій даті;  
 
Попри те, що штатна кількість працівників ПАТ “ПЗКУ” зменшувалась, адміністративні витрати 
емітента щороку зростали.  
 

ПАТ “ДПЗКУ” 2014 2015 2016 
Штатна кіль-ть працівників 5235 5 313 4 935 
у т.ч. адміністративно-управлінський персонал, осіб 22% 21% 24% 
адміністративні витрати, млн. грн. 132 160 210 

 
Державна продовольча зернова корпорація України:  
1) здійснює закупівлі за подвійними складськими свідоцтвами30,  
2) реалізує форвардну програму під заставу майбутнього врожаю на умовах, вигідніших, ніж це 
пропонують комерційні банки, пропонуючи для кожного виду зерна фіксовану суму авансу за 
метричну тонну (наприклад, 1600 грн. за тонну кукурудзи).   
 

                                                             
30 Функціонування документів під час зберігання товарів на товарних складах врегульовується Законом 
України від 23.12.04 р. № 2286-IV “Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські 
свідоцтва”.  Положення про обіг складських документів на зерно затверджено Наказом Міністерства 
аграрної політики України від 27.06.2003 р. № 198.  Технічний регламент зернового складу затверджено 
Наказом Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 р. № 228, відповідно до постанови  Кабінету  
Міністрів України  від  11  квітня  2003  року № 510  “Про забезпечення сертифікації зернових складів на 
відповідність послуг із  зберігання  зерна  та продуктів його переробки,  запровадження складських 
документів на зерно», що затвердила порядок випуску  бланків  складських документів на зерно,  їх передачі 
та продажу зерновим складам та типовий  договір складського зберігання зерна (у зерносховищах)”.   
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2015 2016 
За форвардними контрактами 47-ми клієнтам у 
2015-му році було перед посівною було 
авансовано 300 млн. грн. з поставкою врожаю 
на власні елеватори філій ПАТ “ДПЗКУ” з 
земель, які можна було контролювати 
протягом року.  

Проавансовано 110 млн. грн.  

 
 
За збирання врожаю ПАТ "ДПЗКУ" була готова сплачувати від 270 до 300 грн. за гектар.  Із 
звітності не зрозуміло скільки зернозбиральних комбайнів із жатками є в наявності у ПАТ 
"ДПЗКУ".  Новий зернозбиральний комбайн з жаткою коштує в еквіваленті близько 320 тис. євро.  
 
Подальші маршрути зерна, переважно кукурудзи: 
1) лінійні елеватори філій - це точка відправлення31,  
а точки прийому:  
2.1) зернові термінали (власні портові елеватори у Миколаєві та Одесі), 
2.2) хлібоприймальні підприємства та комбінати хлібопродуктів. 
 
В операційному робочому капіталі постійно залучено близько 230 млн. доларів США. 
Операційний цикл від купівлі зерна до отримання валютної виручки від експорту зерна: 60-70 
календарних днів. 
 
     підготовку обґрунтованих  прогнозу  діяльності  підприємства, цілісний  майновий  
комплекс  якого   оцінюється,  за основними показниками  виробництва  та  реалізації 
продукції,  фінансового і майнового  стану  та  прогнозу  потреби  такого   підприємства   в 
інвестиціях з визначенням джерел фінансування.  
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ПАТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ”  ЗА 
МАЙНОВИМ ПІДХОДОМ 
 
Майновий підхід є найбільш придатним, у випадку, якщо операційна діяльність суб’єкта 
господарювання є збитковою і в довгостроковій перспективі навіть за оптимістичним сценарієм не 
має жодного сенсу.    
 
Відповідно до п. 9 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655 “Про затвердження 
Національного стандарту N 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", “основним методом 
майнового  підходу  до  оцінки  цілісного  майнового комплексу є метод накопичення активів”.  А 
згідно п. 10 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655, “метод  накопичення  активів  
полягає у визначенні чистої вартості активів цілісного майнового комплексу”32.  Чиста   
вартість  активів   цілісного  майнового  комплексу  визначається  як  різниця  між  вартістю  
активів та вартістю його  зобов'язань,  визначених на дату оцінки відповідно до вимог пункту  11 
цього Стандарту. 
 
На перший погляд, вартість чистих активів, внаслідок девальвації гривні і переоцінки валютного 
кредиту на балансі ПАТ “ДПЗКУ” стала від’ємною, що і було відображено у власному капіталі 
через непокритий збиток.   

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Чисті активи ДПЗКУ, млн. грн.   988 973 946 -2 521 -6 314 -5 061 

                                                             
31 Розпорядження КМУ від 14 лютого 1994 р. N 79-р “Про надання Торгово-промисловій палаті та її 
регіональним філіям права засвідчувати походження товарів і видавати сертифікати за міжнародними 
формами”.  Додатково див. наказ ДМСУ від 17.12.2003 року № 882 “Про затвердження форми Акта про 
проведення верифікації сертифіката про походження товару з України”. 
32 Додатково див. рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485 “Про схвалення Методичних рекомендацій 
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”. 
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Джерело: фінансова звітність ПАТ “ДПЗКУ”. 
 
Схожі показники можна отримати і з аналізу коефіцієнтів фінансування  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Коефіцієнт фінансування 33% 1238% 1306% -977% -586% -841% 
Коефіцієнт чистого фінансування 31% 5% 257% -320% -179% -742% 
Активи до власного капіталу 0% 0% 1406% -877% -486% -741% 
розмір  частки  власного капіталу в 
інвестованому капіталі 75,09% 7,47% 7,11% -11,40% -20,57% -13,50% 
розмір  частки  запозиченого капіталу в 
інвестованому капіталі 24,91% 92,53% 92,89% 111,40% 120,57% 113,50% 

Джерело: www.smida.gov.ua 
 
Розрив між коефіцієнтами фінансування та чистого фінансування вказує на значну частину коштів 
та еквівалентів. Перехід у 2014-му році коефіцієнтів з плюсів до мінусів обох коефіцієнтів 
фінансування є наслідком переходу показника чистих активів (власного капіталу) з позитивних до 
від’ємних значень.   
 
Зокрема, аналогічно тренду з чистими активами, частка власного капіталу в інвестованому 
капіталі емітента стала від’ємною. 
 
Проте із звітності емітента випливає, що в нього грошових коштів та фінансових інвестицій 
постійно в еквіваленті близько 1 мільярда доларів США, які можуть бути невикористаною 
часткою кредиту китайського Ексімбанку, так і валютними надходженнями від експорту.   
 

  31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
Офіц. курс UAH/USD. 7,9898 7,993 7,993 15,7686 24,0007 27,19086 7,9898 
- інші фінансові 
інвестиції 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 12 235,89 0,00 
Поточні фінансові 
інвестиції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 332,53 0,00 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти: 22,23 12 002,03 9 920,41 16 573,40 25 704,24 4 983,26 28 910,98 
УСЬОГО 
ФІНАНСОВИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ ТА 
ГРОШОВИХ 
КОШТІВ, млн. грн. 22,23 12 002,03 9 920,43 16 573,40 25 704,24 27 551,67 28 910,98 
    53900% -17% 67% 55% 7% 5% 

Джерело: www.smida.gov.ua. 
 
Враховуючи, що статутний капітал ПАТ “ДПЗКУ” становить 8 677 170 простих іменних акцій, 
випущених у бездокументарній формі33, оцінка за майновим підходом дає глибоко від’ємне 
значення ціни на акцію: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Чисті активи, грн. на акцію  113,8704 112,1282 109,0033 -290,4782 -727,6704 -583,2283 

Джерело: www.smida.gov.ua. 
 
Також примітки до фінансової звітності емітента стверджують, що підприємство обліковує 
основні засоби, що йому належать, за справедливою вартістю.  А справедлива вартість 
спеціалізованих активів, що становить більшість всіх активів, які були переоцінені, була визначена 
як балансова вартість за вирахуванням економічного знецінення.  Після первісного визнання за 
собівартістю, об'єкти основних засобів визначаються за справедливою вартістю за 
вирахуванням подальшої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення 

                                                             
33 Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (ISIN): UA4000132567 від 21.12.2011 р. Номінал: 100,00 грн. 



15 

 

корисності.   
 
Попри те, що річний звіт ПАТ “ДПЗКУ” за 2013-й рік стверджує, що знос основних фондів по 
деяких підприємствах становив понад 80%, цифри щодо негативного значення чистих активів 
можуть виявитись заниженими, оскільки немає впевненості, що основні засоби ПАТ “ДПЗКУ” у 
вигляді:  
1) 2-х портових елеваторів (Одеський та Миколаївський) із загальними потужностями з портової 
перевалки у 2,7 млн. тонн,  
2) 53-х лінійних елеваторів загальною потужністю 3,64 млн. тонн,  
3) 24-х переробних філій лінійних елеваторів оцінені у складі необоротних активів ПАТ “ДЗПКУ” 
за справедливою залишковою вартістю,  
4) 7 200 комбайнів, що закуповувались "Спецагролізингом", "Украгролізингом", тощо,  
дійсно визначені на балансі за справедливою вартістю.   
 
У річному звіті на 2011 рік були оприлюднені планові показники стратегiї iнвестицiйної програми 
Корпорацiї на 2011 р., які стосуються проектних потужностей основних засобів, проте 
залишається не відомо, які з них були досягнуті.  Судячи з оприлюдненого ПАТ “ДПЗКУ” балансу 
за 2-й квартал 2017 року, близько 1 мільярда доларів США ПАТ “ДПЗКУ” тримає на валютному 
депозиті.  Проте відомо, що в один з років ПАТ “ДПЗКУ” наказом керівника № 75 від 19 травня 
зробило капітальних інвестицій на 231 млн. грн.: 
125 млн. грн. у лінійні елеватори,   
88 млн. грн. у портові елеватори,  
18 млн. грн. в автоматизацію. 
 
Зрештою, якщо перевірити дані щодо зносу основних засобів шляхом аналізу коефіцієнтів, 
найбільший коефіцієнт зносу відносно до балансової вартості основних засобів ПАТ “ДЗПКУ” був 
у 2015-му році: 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Коефіцієнт зносу основних засобів 5% 13% 22% 30% 42% 0,00% 
Коефіцієнт покриття зносу 
капіталовкладеннями 0,07x 0,51x 0,04x 0,03x 0,05x   
Знос і амортизація як відсоток від 
необоротних активів    13% 21% 27% 38% 0,00% 

Джерело: www.smida.gov.ua.  

 
З якихось причин рівень зносу у 2016-му році на балансі визначено як нуль.  Але можна побачити, 
що у 2014-му році максимально високе значення акумульованого зносу основних засобів 
становило 42%.   
 
Також у балансі та звіті про рух грошових коштів на веб-сторінці Агентства з розвитку 
інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) повідомляється, в 2016-му році було 
зроблено фінансову інвестицію на суму 12,236 млрд. грн., що можна підтвердити цифрами звіту 
про рух грошових коштів у сумі 4,467 млрд. грн у 2015-му році та 2,652 млрд. грн у 2015-му році.  
Із звітності за перші два квартали можна побачити, що, швидше за все, зазначена інвестиція була 
продана, оскільки показник грошових коштів емітента наприкінці двох кварталів відновився на 
рівні 2016-го року.  Проте помилково у звітності за 2 квартали 2017-го року одна і та ж цифра 
з’являється одночасно в національній та в іноземній валюті.   
 
Іншим джерелом для завантаження звітності є веб-сторінка Міністерства економічного розвитку 
та торгівлі України.  Проте у розділі “аудиторські висновки та річні фінансові звітності державних 
підприємств за 2016 рік” на веб-сторінці Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 
замість річного звіту ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація” розміщено річну звітність ПАТ 
“Укрзалізниця”. 
 
Нормативно-правові акти, що зобов’язують емітента здійснювати інвентаризацію майна та 
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зобов’язань:  
 - стаття 10 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,  
-  Положення про інвентаризацію майна державних підприємств, що приватизуються 
(корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в 
оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання), 
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 року № 158, 
 - Порядок подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 лютого 2000 року № 419,  
 - Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних 
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства 
фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69,  
 - методичні рекомендації з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та незавершеного виробництва 
сільськогосподарських підприємств (лист Міністерства аграрної політики України від 4 грудня 
2003 року № 37-27-12/14023). 
 
ДПЗКУ у річній звітності повідомляє, що у складі емітента діє постійно діюча інвентаризаційна 
комісія, а на філіях створено робочі інвентаризаційні комісії окремими наказами по 55-ти філіях.  
Генеральний директор письмовим розпорядженням може призначити позапланову інвентаризацію, 
а результати інвентаризації оформляються протоколом.   
 
А відповідно до п. 11 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655, “оцінка  активів та 
зобов'язань на дату оцінки проводиться  з урахуванням таких особливостей:  
     необоротні активи в частині основних засобів,  нематеріальних  активів,   незавершеного  
будівництва,  довгострокових  фінансових  вкладень оцінюються з використанням  бази  оцінки,  
що  відповідає  ринковій   вартості   або  неринковим  видам  вартості,  вибір  та  визначення 
яких  здійснюються  відповідно  до  вимог  національних  стандартів…”. 
 
Відповідно   до   вимог,   що   встановлюються  національними стандартами для визначення 
ліквідаційної вартості, визначається строк  експозиції подібного майна. 
 

НЕРИНКОВІ МЕТОДИ ОЦІНКИ   

вартість заміщення 
 - неринковий вид вартості як база оцінки (витратний 
підхід).  

вартість відтворення 
 - неринковий вид вартості як база оцінки (витратний 
підхід).  

залишкова вартість заміщення (відтворення) - (п. 22 
Нац. стандарту № 1) 

 - неринковий вид вартості як база оцінки, витратний 
підхід для спеціалізованого майна. 

вартість у  використанні  (п. 23 Нац. стандарту № 1) 

 - неринковий вид вартості як база оцінки, для  об'єктів 
оцінки,  щодо  яких  планується  подальше використання 
специфічним запланованим або існуючим способом.   

споживча вартість   - неринковий вид вартості як база оцінки.  

вартість ліквідації (п. 24 Нац. стандарту № 1) 

 - неринковий вид вартості як база оцінки - сума   
валових доходів,  які очікується отримати від реалізації 
об'єкта оцінки як єдиного цілого або  його  складових  
частин  виходячи  з  принципу найбільш   ефективного  
використання  за  вирахуванням  очікуваних витрат,  
пов'язаних  з  такою  ліквідацією  (доходний підхід).    

інвестиційна вартість -  (п. 25-26 Нац. стандарту № 
1) 

 - неринковий вид вартості як база оцінки  (доходний 
підхід). 

спеціальна вартість  - неринковий вид вартості як база оцінки.  

ліквідаційна вартість (п. 34 Нац. стандарту № 3) 

 - неринковий вид вартості як база оцінки (у короткий 
строк) - Визначення  ліквідаційної  вартості 
здійснюється на основі інформації щодо подібних  угод  
з  подібним майном  (доходний підхід). 

чиста вартість реалізації   - неринковий вид вартості як база оцінки.  
оціночна вартість  - неринковий вид вартості як база оцінки . 
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Дійсна вартість майна  для  цілей  страхування (п. 31 Стандарту № 1. Імовірний розмір страхової 
суми). 
Принцип  внеску  (граничної   продуктивності) 
Принцип   найбільш  ефективного  використання   
 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ (п. 38 Нац. стандарту № 1). 
дохідний  (п. 42 Нац. стандарту № 1); 
витратний (п. 39-40 Нац. стандарту № 1); 
порівняльний  (п. 47 Нац. стандарту № 1, п. 27 Нац. стандарту № 3) з об'єктами порівняння - метод  
ринку  капіталу (п. 28 Нац. стандарту № 3) та метод ринкових угод (п. 29 Нац. стандарту № 3); 
Ринкова капіталізація (п. 27 Нац. стандарту № 3); 
Метод прямої капіталізації доходу - Ставка  капіталізації  та  ставка  дисконту (п. 45 Нац. 
стандарту № 1). 
Метод непрямої капіталізації доходу  (дисконтування  грошових потоків) - Ставка  капіталізації  та  
ставка  дисконту (п. 45 Нац. стандарту № 1); 
Метод залишку  (п. 46 Нац. стандарту № 1). 
 
 
ПЕРСПЕКТИВИ ОЦІНКИ ПАТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧА ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ”  ЗА 
ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ (п. 42 Нац. стандарту № 1). 
 
 Визначення доходному методу надане у пп. 42-45 Національного стандарту № 1 “Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав”, затвердженого Постановою КМУ від 10 вересня 2003 р. № 1440. 
 
Відповідно до п. 13 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655 “Про затвердження 
Національного стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”, “дохідний підхід до 
проведення оцінки цілісного майнового комплексу ґрунтується на застосуванні оціночних 
процедур переведення очікуваних доходів (чистих грошових потоків або дивідендів) у вартість 
цілісного майнового комплексу. Оцінка цілісного майнового комплексу проводиться з 
урахуванням поточного фінансового стану підприємства, цілісний майновий комплекс якого 
оцінюється, та прогнозних показників діяльності такого майнового комплексу”. 
 
А згідно п. 15 Постанови КМУ від 29 листопада 2006 р. № 1655 “Про затвердження Національного 
стандарту N 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”, “виходячи із специфіки діяльності 
підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, та завдань оцінки, застосовуються 
такі моделі грошового потоку:  
- чистий грошовий потік для власного капіталу (п. 17 Нац. стандарту № 3. Чистий грошовий потік 
для власного капіталу);  
- чистий грошовий потік для інвестованого капіталу” (п. 18 Нац. стандарту № 3. Чистий грошовий 
потік для інвестованого капіталу.  
 
Зрозуміло, що чистий грошовий потік для власного капіталу розраховуватиметься лише для ПАТ 
“ДПЗКУ”, а чистий грошовий потік для інвестованого капіталу розраховуватиметься як для ПАТ 
“ДПЗКУ”, так і для фінансового кредитора - Експортно-імпортного банку Китаю34.  
 
Зрозуміло, що чистий грошовий потік для інвестованого капіталу – це сума чистого грошового 
потоку для власного капіталу та чистого грошового потоку для запозиченого капіталу.  Із чистим 
грошовим потоком для запозиченого капіталу все просто.  Емітент повинен сплатити 5,83% річних 
від тіла кредиту.   

                                                             
34 Відповідно до п. 5 Постанови КМУ від 13 серпня 2012 р. № 857, “кредити використовуються для 
реалізації проектів у сфері сільського господарства, щодо яких Мінекономрозвитку проведено в 
установленому законодавством порядку оцінку їх економічної ефективності”.  А згідно п. 7 Постанови КМУ 
від 13 серпня 2012 р. № 857, “до надання державних гарантій Мінфін та позичальник укладають договір про 
погашення заборгованості позичальника перед державою за виконання гарантійних зобов'язань”.  
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   31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 01.04.2017 
 
Звіт про 
рух 
грошових 
коштів. 

Надходження 
від отриманих  
відсотків, млн. 
грн. 0 403 

 
 
 
 

841 1 362 1 572 741 
Витрачання на 
сплату 
відсотків, млн. 
грн. 0 -358 

 
 
 

-727 -1 391 -1 948 -1 160 
 Різниця, млн. 

грн.:  
0 45 114 -29 -376 -419 

Джерело: www.smida.gov.ua. 

 
У наведеній вище таблиці звіту про рух грошових коштів можна побачити, що за грошовими 
потоками сума витрачань на сплату відсотків є співставною з сумою надходження від отриманих 
відсотків.   

   31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Звіт про 
фінансові 
результати 

Інші фінансові 
доходи 1,46 486,2 838,61 1 265,94 1 598,06 

Фінансові витрати -6,88 -616,593 -3 420,09 -5 656,98 -3 797,72 
 Різниця, млн. грн.: 

 
-5,42 -130,393 -2581,48 -4391,04 -2199,66 

Джерело: www.smida.gov.ua. 

 
Проте за нарахуваннями у звіті про фінансові результати, у той час як фінансові доходи є 
співставними з надходженнями від отриманих відсотків, витрачання на сплату відсотків не є 
співставними з фінансовими витратами.  
 
У наступних двох таблицях порівняно нарахування зі звіту про фінансові результати та грошові 
потоки зі звіту про рух грошових коштів.  

   31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Грошові 
потоки.  

Надходження від 
отриманих  
відсотків, млн. грн. 0 403 

 
 

841 1 362 1 572 
Нарахування.  Інші фінансові 

доходи, млн. грн. 1,46 486,2 
838,61 

1 265,94 1 598,06 
 Різниця, млн. грн.: 

 
-1,46 -83,2 2,39 96,06 -26,06 

 
 

   31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Грошові 
потоки.  

Витрачання на 
сплату відсотків, 
млн. грн. 0 -358 

 
-727 -1 391 -1 948 

Нарахування.  Фінансові витрати -6,88 -616,593 -3 420,09 -5 656,98 -3 797,72 
 

Різниця, млн. грн.: 
6,88 258,593 2693,09 4265,98 1849,72 

 
Сумарна різниця між грошовими потоками та нарахуваннями за 2013-2016 рр. у фінансових 
витратах становить 9 млрд. 067 млн. грн.  Саме вона і є причиною акумуляції збитковості у звіті 
про фінансові результати.  Причини виникнення такої різниці наразі не відомі.  Гіпотетично тіло 
кредиту може амортизуватись протягом років, проте таким чином структуровані лише іпотечні 
кредити.    

При застосуванні оцінки за доходним підходом, як правило, застосовуються оцінки та 
припущення за песимістичним, базовим та за оптимістичним сценаріями.   
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ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ (п. 42 Нац. стандарту № 1): ПЕСИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ  
 
На жаль, Генеральний договір про співпрацю між CCEC і ДПЗКУ від 24 жовтня 2012 року на 
поставку зернових не є публічним документом.  Проте для ДПЗКУ експорт є економічно 
доцільним лише при високих цінах на обраному базисі поставки.  Адже на китайському 
внутрішньому ринку можуть існувати зсуви в попиті та в пропозиції, в результаті можуть 
виникати роки, надлишкова пропозиція може збивати ціни до рівня, коли поставки є економічно 
збитковими.  Не зрозуміло, чи  Генеральному договорі про співпрацю між CCEC і ДПЗКУ від 24 
жовтня 2012 року не прописано мінімальну ціну, нижче якої ДПЗКУ не зобов’язаний робити 
поставки.  
 
Розрахунок грошового потоку ґрунтується на результатах аналізу показників фінансово-
господарської діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за період, 
що передує даті оцінки, та прогнозний період.  Історична збитковість ПАТ “ДПЗКУ” є досить 
незвичною для оптового торговця зерном, оскільки конкуренти приватної форми власності також 
сплачують за:  
1) побудову лінійних та портових елеваторів,  
2) будівництво під’їзних залізничних колій,  
та роблять інші капітальні інвестиції, вважаючи оптову торгівлю зерновими, зернобобовими та 
олійними культурами прибутковою у довгостроковій перспективі.  
 
З публічних джерел відомо, що провідний управлінський персонал ПАТ “ДПЗКУ” від часу 
створення укладав сумнівні угоди:  
1) були випадки, коли  для виконання умов Генерального договору про співпрацю між CCEC і 
ДПЗКУ від 24 жовтня 2012 року на поставку зернових, ПАТ “Продовольчо-зернова корпорація”, 
не маючи ресурсу на лінійних та портових елеваторах, закуповувала зерно за завищеними цінами, 
а перепродавала для постачання у китайські порти за заниженими, оформлюючи збитки на свій 
баланс.  Правильна стратегія ПАТ "ДПЗКУ" - це купувати зерно, що зберігається власних 
елеваторах, оскільки так можна отримати більші прибутки.  
2) Борис Приходько, один з колишніх керівників ПАТ “ДПЗКУ”, називав такі факти крадійства 
попереднім керівництвом:  
- фінансова дебіторська заборгованість у сумі 132 млн. доларів США, недоотримана від 
постачанання на офшори ,  
- операційна дебіторська заборгованість у сумі 250 млн. грн. – відсутність постачання продукції 
при її закупівлі на внутрішньому ринкові,  
- дебіторська заборгованість при проведенні форвардної програми закупівель у сумі 300 млн. грн. 
 
Наприклад, ЗМІ повідомляли, що у лютому 2014 р. колишній голова ПАТ "ДПЗКУ" Ігор Якубович 
(колишній перший заступник голови ПАТ "ДПЗКУ" Роберт Бровді) уклав договір і сплатив 522 
млн. грн. ТОВ "Гранум інвест", засноване кіпрськими Frankiro Holdings Ltd. та Alambineto 
Holdings Ltd.  Директором ТОВ "Гранум інвест" був Юрчак Микола Анатолійович, радник Голови 
правління на ПАТ "ДПЗКУ" на громадських засадах, відповідно до наказу ПАТ "ДПЗКУ" від 
11.03.2013 № 57-К.  Свої зобов’язання ТОВ "Гранум інвест" не виконало, а повертало гроші згідно 
графіку.  
 
Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 
цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116, 
врегульовує випадки стягнення втрат з винних осіб, заподіяних крадіжкою, нестачею або втратою, 
визначення сум збитків.  Також у Господарському кодексі України є Глава 25 (ст. 224-229), що 
врегульовує відшкодування збитків у сфері господарювання.    
 
Будь-яка особа з фінансово-економічною освітою, а тим більше з досвідом роботи в фінансовому 
секторі по обслуговуванню корпоративних клієнтів знає, що таке ризик-менеджмент шляхом  
“поставка проти оплати”.  Це коли валютні кошти платника-нерезидента перекидаються з 
поточного рахунку та блокуються на транзитному валютному рахунку до часткового виконання 
постачальником-резидентом своїх зобов’язань.  Проміжні списання грошових коштів з транзитних 
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рахунків робляться або на підставі проміжних актів, або за згодою сторін.  Це повинне бути 
складовою ризик-менеджменту.  Альтернативою блокуванню грошових коштів на транзитних 
рахунках за системою оплата проти поставки є отримання гарантій платежів. 
 
Не зрозуміло, яким чином ПАТ “ДПЗКУ” могла відправляти партії вантажів на десятки мільйонів 
доларів, не отримавши від посередника-нерезидента:  
1) або підтвердження щодо блокування грошових коштів на транзитному валютному рахунку в 
офшорній юрисдикції,  
2) або гарантії.   
 
Перелік генеральних директорів ПАТ “ДПЗКУ” можна отримати з річних звітів емітента:  

Календарний рік Керівник (в.о. керівника)35 Головний бухгалтер 
2012 Якубович І.В. Пашкова І.В. 
2013 Вовчук П.В. Пашкова І.В. 
2014 Томіленко В.М.  Пашкова І.В. 
2015 Приходько Б.Г. Пашкова І.В. 
2016 Григорович О.І. Пашкова І.В. 
2017 Шулежко В.В. 

Гавриш Д.М. з 15.09.2017 (виконуючий обов'язки) 
Пашкова І.В. 

 
 
Справжньою проблемою офшорних юрисдикцій є їхня судова система та виконавче провадження.  
Також відомо, що 80% торгівлі зерном та кормами відбувається за стандартами Міжнародної 
асоціації торгівлі зерном і кормами (GAFTA) , у складі якої працює Міжнародний торговий 
комітет, і де відбувається арбітраж. До GAFTA входить 1607 компаній – членів з близько 90 країн 
Світу, які використовують стандартизовані контракти.  Проте стандартизовані контракти36 також 
використовуються і компаніями, що не є членами:  
№ 23 – для конвенційної торгівлі з базисом поставки CIF/CFR,  
№ 24 – для конвенційної торгівлі з базисом поставки FOB, 
№ 88 – для контейнерної торгівлі з базисом поставки CIF/CFR,  
№ 89 – для контейнерної торгівлі з базисом поставки FOB, тощо.     
Крім GAFTA, типові договори купівлі-продажу пропонуються Федерацією асоціацій торгівлі 
олійними культурами, насінням і жирами (FOSFA, www.fosfa.org), яка також надає послуги 
міжнародних арбітражів, виконання яких забезпечується Нью-Йоркською конвенцією 1958 року.  
 
ДПЗКУ повинна закладати в договори з  перевізниками згоду компенсувати збитки, що можуть 
бути завдані перевізниками внаслідок невиконання ними своїх зобов’язань, та обирати 
перевізників з оборотами не менше ніж 0,5 млн. тонн на рік. У перспективі бажано, щоб 
Міжнародні фрахтові компанії згодились на отримання гривні (UAH), або отримання китайського 
юаню (CNY), з метою запобіганню уникнення макроекономічних ризиків третьої країни.  Загалом, 
митні формальності на морському і річковому транспорті врегульовуються Главою 30 Митного 
кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI.  
                                                             
35 Процедура конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки 
визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777.  Для оптимізації роботи 
комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств передбачено створення 
комісій, які діють на підставі Положення затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 26.01.2016 №106.  
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року №1034 внесено зміни до Постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року №859 “Про умови і розміри оплати праці керівників 
підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.  
Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності затверджено Постановою 
КМУ від 2 серпня 1995 р. № 597. 
36 Стандартизуються такі умови, як базис поставки, умови щодо зважування товару, номінації судна, 
продовження строку відвантаження, умови про апропріацію товару, умови щодо документів поставки, про 
страхування, розвантаження товару, про порушення умов договору, про форс-мажор, тощо.  Проте всі 
стандартні договори ГАФТА і ФОСФА містять умову про підпорядкування праву Англії, за яким мовчання 
представника сторони означає згоду на укладення договору: Qui tacet consentire videtur, ubi loqui debuit ac 
potuit.  
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Дебіторська заборгованість корпорації, 31 березня 2015 року 

Компанія Дата та номер 
договору 

Термін дії 
договору 

Дебіторська 
заборгованість, 

грн 

Дата 
виникнення 

боргу 

"UNIFRONT 
IMPEX" LLP 

№EXP100714-1 від 
10.07.2014 

31.12.2014 288 369 722 18.07.2014 

"UNIFRONT 
IMPEX" LLP 

№EXP100714-2 від 
10.07.2014 

31.12.2014 148 722 066 25.07.2014 

CCEC HONGKONG 
LIMITED 

№EXP030315-1 від 
03.03.2015 

30.06.2015 247 378 300 22.03.2015 

CHINA NATIONAL 
COMPLETE 
ENGINEERING 
CORPORATION 

№EXP170215-1 від 
17.02.2015 

30.06.2015 235 598 381 05.03.2015 

LIRTAVIS 
ENTERPRISES 
LTD37 

№EXP011014-1 від 
01.10.2014 

30.06.2015 267 245 925 22.10.2014 

LIRTAVIS 
ENTERPRISES LTD 

№EXP021014-1 від 
02.10.2014 

30.06.2015 240 378 778 31.10.2014 

LIRTAVIS 
ENTERPRISES LTD 

№EXP100914-1 від 
10.09.2014 

30.06.2015 93 372 871 20.09.2014 

LIRTAVIS 
ENTERPRISES LTD 

№EXP15082014-1 від 
15.08.2014 

30.06.2015 449 271 172 14.09.2014 

MINERMET S.A. №EXP060215-1 від 
06.02.2015 

30.06.2015 111 915 092 19.03.2015 

SINOPHARM 
FORTUNE WAY 
COMPANY 

№EXP090215-
1/1502IUABL014W від 
09.02.2015 

30.06.2015 280 785 448 18.03.2015 

SONDERS 
TRADING K/S Co., 
Limited38 

№б/н від 10.04.2014 10.04.2014 922 449 934 10.04.2014 

                                                             
37  Належить громадянину Кіпру Георгіосу Георгіоу. ПАТ “ДПЗКУ” подала судові позови:  
ПАТ “ДПЗКУ” Lirtavis Enterprises, LTD 19 164 712,67 дол. США заборгованості за договором №EXP150814-
1.  
ПАТ “ДПЗКУ” Lirtavis Enterprises, LTD 11 400 000,00 дол. США заборгованості за договором №EXP011014-
1 від 01.10.14 та 923 400,00 дол. США пені.  
ПАТ “ДПЗКУ” Lirtavis Enterprises, LTD 10 253 918,99 дол. США заборгованості за договором №EXP021014-
1 від 02.10.14 та 430 664,60 дол. США пені.  
ПАТ “ДПЗКУ” Lirtavis Enterprises, LTD 3 983 038.20 дол. США заборгованості за договором №EXP100914-1 
від 10.09.14 та 526 761,04 дол. США пені. 
38 “Sonders Trading записана на Alpha Capital Management Ltd з Ангільї. .Ця гонконгська фірма також є 
мажоритарним власником "Лізингової компанії "Ліор". До кінця 2013 року її засновником був Дмитро 
Сідляренко - колишній заступник директора компанії "Танталіт", що володіла більшою частиною 
Межигір'я”. ПАТ “ДПЗКУ” подала судові позови:  
ПАТ “ДПЗКУ” Sonders Trading K/S. Co 12 493 843,05 дол. США Стягнення заборгованості за договором № 
385 від 19.08.2013.  
ПАТ “ДПЗКУ” Sonders Trading K/S. Co 5 348 054,34 дол. Стягнення заборгованості за договором №388 від 
19.08.2013.  
ПАТ “ДПЗКУ” Sonders Trading K/S. Co 12 232 009,92 дол. США Стягнення заборгованості за договором 
№416 від 30.08.2013.  
ПАТ “ДПЗКУ” Sonders Trading K/S. Co Стягнення заборгованості за договором № NES 03/671 від 
01.11.2013.  
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Компанія Дата та номер 
договору 

Термін дії 
договору 

Дебіторська 
заборгованість, 

грн 

Дата 
виникнення 

боргу 

SONDERS 
TRADING K/S Co., 
Limited 

№б/н від 05.03.2014 31.12.2014 48 074 741 05.03.2014 

SONDERS 
TRADING K/S Co., 
Limited 

№Угода про 
переведення боргу від 
05.03.2014 

30.04.2014 245 346 834 13.01.2015 

    
 

3 578 909 264 
 

Джерело: “Українська правда”. 

 
Не відомо, чи угода ДПЗКУ щодо страхування зерна від  вогневих ризиків на 177 млн. грн. у ПАТ 
“Страхова компанія Гарант Престиж”, що відображено у складі собівартості реалізованої 
продукції за рік, і про що стверджує аудиторський висновок за 2013-й рік, також є сумнівною.  На 
думку слідства, ДПЗКУ переплатила 162 млн грн, оскільки страхувальник нібито неправильно 
розрахував розмір щомісячного платежу.  ДПЗКУ подала на ПАТ “Страхова компанія Гарант 
Престиж” судовий позов “Про стягнення безпідставно набутих коштів”.  Для правильного 
розрахунку страхових тарифів у деяких видах страхової діяльності використовують актуарні 
таблиці.  
 
Варто зазначити, що дійсна вартість майна  для  цілей  страхування  - це п. 31 Національного 
стандарту оцінки № 1. Імовірний розмір страхової суми.  Як правило, підставами для укладання 
Договору страхування врожаю сільськогосподарських культур є:   
1. письмова заява,  
2. акт огляду посіву,  
3. довідка про середню врожайність за 5 років (форма державного статистичного спостереження N 
37-сг "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0884-08),  
4. карти схеми посіву та вирощування (форма державного статистичного спостереження N 4-сг 
"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 200__ року" (річна): 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0881-08),  
5. технологічна карта вирощування,  
6. інші документи на запит страховика. 
 
Що стосується збиткових угод, то їх можна коригувати шляхом затвердження фінансових планів, 
розрахунку мінімальної націнки (надбавки, валової маржі).  
 
Іншими непередбачуваними ризиками є фактична втрата частини основних засобів унаслідок 
військової агресії Російської Федерації. В Автономній Республіці Крим було втрачено 3 елеватори, 
у Донецьку  de facto 1 елеватор, ще 3 елеватори знаходяться в зоні проведення Антитерористичної 
операції (АТО). 
 
Внутрішня логістична інфраструктура господарських операцій може постраждати внаслідок 
відсутності в “Укрзалізниці” необхідної кількості зерновозів.  Як правило, ДПЗКУ щороку 
використовує близько 15 045 одиниць.   
 
 
ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ (п. 42 Нац. стандарту № 1): СЕРЕДНІЙ (БАЗОВИЙ) СЦЕНАРІЙ.  
 
Можна виокремити чотири основні напрями використання зерна, зокрема, кукурудзи: 

                                                             
ПАТ “ДПЗКУ” Sonders Trading K/S. Co 15 233 923,00 дол. США Стягнення заборгованості за договором 
№677 від 28.11.2013. 
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1) у виробництві круп, 
2) у крохмале-патоковій промисловості,  
3) у виробництві спирту, 
4) у складі кормів. 
 
У цьому сценарії можна зробити припущення, що компанія зможе зменшити операційний цикл від 
купівлі зерна до отримання валютної виручки від експорту зерна з 60-70 днів до менших строків. 
 
Підприємство зробить відповідні капітальні інвестиції з метою зменшення зносу матеріально-
технічної бази, у першу чергу лінійних та портових елеваторів (сушарне обладнання, що дасть 
змогу підвищити потужності по зневоднюванню збіжжя, транспортно-технологічне устаткування, 
зокрема норії і транспортери, очисні агрегати, а також вагове господарство).  Також знайде кошти 
для інвестицій в автоматизацію бізнес-процесів.   
 
Зовнішньоекономічна діяльність поєднана з широкими валютними і валютнокурсовими, ціновими 
та іншими фінансовими та операційними ризиками, також як і з ризиками корупційного 
управління.  Проте від більшості з них у сучасному світі давно винайдено засоби протидії.  
 
 
ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ (п. 42 Нац. стандарту № 1): ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ. 
 
Зрозуміло, що протягом останніх років врожай зернових в Україні подвоївся.  Деякі експерти 
пояснюють це збільшення ГМО, що регулюється Законом України № 1103-V “Про державну 
систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично 
модифікованих організмів”. 
 
Як і для інших учасників ринку, для ПАТ “ДПЗКУ” можливий дохід від реалізації 
сільськогосподарської продукції та продукції її переробки:   
 - за зовнішньоекономічними договорами з CCEC та іншими контрагентами, 
- на внутрішньому ринку.  
 
 
ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ ДЛЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ. 
 
В оптимістичному сценарії припускається, що китайський партнер ПАТ “ДПЗКУ” буде готовий 
купувати зерно у ПАТ “ДПЗКУ” за високими цінами.   
 
Таким чином, ПАТ "ДПЗКУ" забезпечить гарантоване виконання взятих на себе зобов'язань, 
закріпить ринки збуту та удосконалить логістичну інфраструктуру.  Попри те, що продавати 
борошно, етиловий спирт  (етанол) та олію є значно вигідніше, ніж неперероблену сировину, 
можна вважати, що Україна в особі ДПЗКУ на 15 років отримала експозицію до китайського 
ринку кукурудзи та інших зернових.  Очікується, що китайський ринок буде споживати до 2050 
року продовольства на суму 1 трлн. 800 млрд. доларів США, що удвічі більше, ніж було спожито в 
Китаї у 2010-му році.   
 
Також в оптимістичному сценарії можна припустити, що можуть виникати роки, у які ціни на 
китайському ринку на сільськогосподарську продукцію можуть бути меншими, ніж ті, шо є 
мінімально прийнятні для ПАТ “ДПЗКУ”.  Для цього випадку можна запропонувати стратегію 
спільного співробітництва, яка б передбачала можливість відмови від збиткових угод.  
 
 
ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ ЗА ДОХОДНИМ ПІДХОДОМ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ.  
 
Продуктами переробки кукурудзи є у тому числі:  
1) кукурудзяна олія,  
2) гомологічний ряд аліфатичних одноатомних незамкнутих спиртів (CnH2n+1OH), у т.ч. 
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біоетанол, спирт для для потреб медицини, тощо.  
 
FAO повідомляє, що Китай займає перше місце у Світі за обсягами річних продажів авто (18,5 
млн. одиниць у 2011 році). Очікується, що до 2020 році у Китаї буде 200 млн. автомобілів39.  А 
55% внутрішнього споживання нафти Китай задовольняє за рахунок імпорту.  Прогнозується 
збільшення дефіциту до 75% до 2030 року.  Китайською державою поставлене завдання до 2020 
виробляти 10 млрд. літрів біоетанолу та 2 млрд. літрів біодизелю на рік.  Збудовано 5 великих 
заводів, спроможних виробляти 1,87 млн. тонн технічного спирту на рік.  Це близько 14% 
споживаного за рік бензину.  Для виконання цих завдань потрібно 32 млн. тонн кукурудзи, тобто 
20% її врожаю, або 6,6% врожаю зернових.    Відомо, що Китай веде переговори про інвестування 
у галузь кукурудзяного етанолу (C2H5OH) в Бразилії40.  Відомо, що Бразилія, яка виробляє 
біоетанол з цукрової тростини, також стала займатись виробництвом етанолу на основі кукурудзи.  
Припускається, що це виробництво було викликано інвестиціями, які йдуть з Китаю.   
 
Не виключено, шо CCEC вирішить зробити інвестиції в українську спиртову, або цукрову галузь.  
Тобто для ПАТ "ДПЗКУ" з’явиться можливість продавати кукурудзу на спиртові заводи в Україні 
і експортувати біоетанол до Китайської народної республіки.   
 
Цілком зрозуміло, що у довгостроковій перспективі пріоритетними повинні бути створення 
доданої вартості на внутрішньому ринку, наприклад, шляхом переробки зерна технічного 
призначення на борошно та на інші продукти переробки, у біоетанол – етиловий спирт (C2H5OH), 
що належить до групи аліфатичних (незамкнутих) одноатомних спиртів (CnH2n+1OH), 
регулюється:  
1)  Законом України від 19.12.2005 р. № 481/95 “Про державне регулювання виробництва і обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”,  
2) Законом України “Про альтернативні види палива”. 
 
На більшості спиртових заводів при переробці зернової сировини застосовуються технології, які 
передбачають затрати на електроенергію та на природний газ або мазут на стадії розварювання. 
Зернова сировина, подрібнена до розмірів менше 100 мкм, може бути перероблена без попередньої 
високотемпературної обробки.  Головним принципом залишається спиртове бродіння під  впливом 
дріжджевих ферментів та бактерій, в результаті чого отримується 15% розчин, який надалі 
дистилюється для збільшення концентрації.  
 
Біоетанол може вироблятись на спиртових заводах з такими економічними показниками 
виходу продукту у процесі переробки зернових:  

Сировина 
(зерно 
технічного 
призначення)  

 ДСТУ  УКТ ЗЕД  Літрів 
C2H5OH  
з тонни 

Зернової 
барди, кг з 
тонни 

CO2 та 
масла, кг з 
тонни 

Кукурудза ДСТУ 4525-2006 1005  410 (35%) 300 (35%) 400 (30%) 

Пшениця ДСТУ-3768-2010 1001 90 91 00 375 330 370 

Жито ДСТУ 4522:2006 1002 00 00 00 357 390 350 

Ячмінь  ДСТУ-3769-98 1003 00 330 430 320 

Джерело: http://www.biotoplivo.ru/bioethanol/DDGS/ 
 
З кожної тонни переробки кукурудзи отримується 300 кг. зернової барди, яка може 

                                                             
39 www.chinadaily.com.cn/bizchina/2011-09/17. 
40 http://agro.olhardireto.com.br 
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використовуватись у кормових (фуражних) цілях.  Деякі країни налагодили експорт 
зернової барди. 
 
Міжнародний поділ країн нетто-експортерів та нетто-імпортерів зерна є приблизно таким:  

Країн  у т.ч. 
нетто-експортерів 14 США, країни ЄС, Україна, РФ 
нетто-імпортерів 160  

  
 
НАЙБІЛЬШІ АГРОЕКСПОРТЕРИ З УКРАЇНИ, 2016 РІК 

 Назва агроекспортера Експорт, 
млрд. 
доларів 
США 

Чиста 
виручка, 
млрд. 
доларів 
США 

% у 
загальному 
обсязі 
експорту  

Власник Майновий 
стан 
власника, 
млрд. 
доларів 
США 

1 Kernel 1,7 2,0 10,8% Андрій Веревський 0,463 
2 Bunge Ukraine 0,6 не відомо. 4,2% Bunge Ltd. (США) Bunge 
3 Cargill AT & 

Enterprise 
0,6 не відомо. 4,0% Cargill (США) Cargill 

4 Миронівський 
хлібопродукт 

0,6 1,1 3,9% Юрій Косюк 0,628 

5 Нібулон 0,6 1,6 3,7% Олексій 
Вадатурський 

0,138 

6 ПАТ “ДПЗКУ 0,5 0,5 3,0% Кабінет Міністрів 
України 

КМУ 

7 ADM Ukraine 0,4 не відомо. 2,7% Archer Daniels 
Midland Company 
(США) 

ADM 

8 Ukrlandfarming 0,3 1,0 1,9% Олег Бахматюк 0,022 
9 ViOil 0,3 0,4 1,8% Віктор 

Пономарчук 
(Росія) 

0,208 

10 COFCO Agri 0,2 не відомо. 1,3% Cofco Corporation 
(Китай)  

Cofco 

 Інші (“Гранум 
інвест”, “Бесарабія 
агро”) 

9,50  62,1%   

 Усього:  15,30  100,0%   
 У т.ч усього зернових 6,1  39,9%   
 У т.ч усього олійних 4,0  26,1%   

Джерело: “Новое время", № 28, 11 серпня 2017 р., www.youcontrol.com.ua. 

 
 
За перше півріччя 2016-го року географія експортної виручки в агросекторі була такою:  

 грн. 
Швейцарська конфедерація 6 403 000 000 
Великобританія 4 850 000 000 
Гонгконг 2 415 000 000 
Кіпр 2 341 000 000 
Нідерданди 1 730 000 000 

Джерело: youcontrol.com.ua. 
 
За перше півріччя 2016-го року головними товарами сільськогосподарського експорту були:  

 ДСТУ  УКТ ЗЕД грн. 
Кукурудза ДСТУ 4525-2006 1005  8 895 000 000 
Пщениця та суміш пшениці та жита 

 ДСТУ-3768-2010 
1001 10 00 (тверда)  

1001 90 91 00 (м’яка)  
5 365 000 000 

Олія соняшникова, сафлорова    1 997 000 000 
Соєві боби   ДСТУ 4964: 2008 1201 00 1 870 000 000 
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М’ясо та їстівні м’ясопродукти   1 702 000 000 
Джерело: youcontrol.com.ua. 
 
Якщо досліджувати статистику в розрізі певних видів сільськогосподарської продукції, то можна 
побачити, що, наприклад, третина від загального обсягу експорту української пшениці у 2010-му 
припадала на Туніс.   
 
Можливо, ПАТ “ДПЗКУ” також зможе зайти на європейський аграрний ринок, попри те, що у 
цілому ЄС є нетто-експортером зерна.  У 2017-му році 33% експорту України до ЄС становив 
агросектор.  Узагальнений перелік тарифних квот викладено у доповненні до додатку І-А до 
Угоди про асоціацію Україна-ЄС41.  До речі, на своїй веб-сторінці емітент повідомив про початок 
експорту до Іспанії. 
 
Зона вільної торгівлі з ЄС збільшила обсяги квоти української продукції на безмитний імпорт:  

Зернові культури Після підписання угоди, 
тонн на рік 

Після перехідного 
періоду, тонн на рік 

Пшениця м’яка, пшеничне борошно та 
гранули  

950 000 +100 000 

Кукурудза, кукурудзяне борошно та 
гранули 

400 000 +625 000 

Ячмінь, ячмінне борошно та гранули  250 300 +350 000 
Овес 4 000 + 4 000 
Крупи, оброблене зерно 6 300 +7 800 

Джерело: http://www.me.gov.ua/Documents/Print?lang=uk-UA&id=b142801e-b932-4207-aea9-df3728dad379. 
                 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/AR_RU_pdf/DGTrade_EH_main_document_RU.pdf. 
 
Решту можна експортувати до країн ЄС, сплативши мито, яке в свою чергу у торгівлі з ЄС може 
буде скасовано, починаючи з 2023-го року, оскільки статтею 29 Угоди України “Про Асоціацію” 
врегульовується скасування імпортного мита, що передбачає перегляд квот не раніше ніж через 5 
років після повного вступу в дію Угоди про Асоціацію. 
 
У цьому контексті цікаво виглядають прогнози європейського Strategy Grains, відповідно до яких у 
загальноєвропейському торгівельному балансі в структурі імпорту ЄС Україна знаходиться на 
першому місці:  

 2016/2017 очік. 2017/2018 пр. 
Весь імпорт кукурудзи до ЄС, млн. тонн 13,9 15,7 
у т.ч. імпорт кукурудзи до ЄС з України, млн. тонн 8,9 9,4 
у т.ч. імпорт кукурудзи до ЄС з Бразилії, млн. тонн  2,26 
у т.ч. імпорт кукурудзи до ЄС з Росії, млн. тонн 1,27 1,63 

 Джерело: http://www.pzcu.gov.ua/ua/intertrade/news/item/15. 
 
Із зазначеної таблиці зрозуміло, що більша частина імпорту кукурудзи з України до ЄС, 
прозвітована на рівні 8,9 млн. тонн, відбувається за межами безмитної імпортної квоти у 0,4 млн. 
тонн. 

     Отримані висновки   за   результатами   проведених   аналізів покладаються в  основу  
припущень,  що  використовуються  під  час проведення оцінки. 

Сумарна різниця між грошовими потоками та нарахуваннями за 2013-2016 рр. у фінансових 
витратах становить 9 млрд. 067 млн. грн.  Саме вона і є причиною акумуляції збитковості у звіті 
про фінансові результати.  Причини виникнення такої різниці наразі не відомі.  Гіпотетично тіло 
кредиту може амортизуватись протягом років, проте таким чином структуровані переважно 
іпотечні кредити.    

                                                             
41 https://www.kmu.gov.ua/docs/EA/Annexes_title_IV/01_Annexes_Appendix%20I-A.pdf. 
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Існує значний потенціал нарощувати виручку від реалізації переробленої продукції з доданою 
вартістю.  Зокрема, продуктами переробки кукурудзи є борошно, кукурудзяна олія, харчовий та 
технічний спирти (біоетанол).  Для внутрішнього виробництва біоетанолу Китаю потрібно 32 млн. 
тонн кукурудзи. 
 
Торговельно-економічна співпраця між Україною та КНР регулюється Угодою між Урядом 
України та Урядом Китайської Народної Республіки про торговельно-економічне співробітництво 
(1992 р.), згідно з якою встановлено режим найбільшого сприяння щодо стягнення мита на 
експортні та імпортні товари двох країн, податків та інших внутрішніх зборів.   
 
10 квітня 2008 року Верховна Рада України ратифікувала протокол про вступ України до Світової 
організації торгівлі 411 голосами. 16 квітня МЗС України направило ноту генеральному 
секретареві СОТ, в якій повідомило керівництво СОТ про ратифікацію Протоколу.  А Китай з 
15.12.2005 року також є членом СОТ.  Згідно з даними Генеральної митної адміністрації КНР, у 
січні-вересні  2016 року товарообіг між Україною та КНР склав 5188,2 млн. дол. США. При цьому, 
китайський експорт в Україну – 3126,3 млн. дол. США (збільшення на 24,2%), китайський імпорт з 
України становив 2061,9 млн. дол. США (зменшення на 32,0%). Сальдо двосторонньої торгівлі на 
користь КНР склало 1064,4 млн. дол. США.  
 
Також корпорації можна сподіватись на платоспроможний попит на українському та на 
закордонному ринках.  
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Додаток 1. Консолідований баланс, млн. грн. 

 Форма 1. Баланс.   31.12.11 31.12.2012 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
I. Необоротні активи                 
Нематеріальні активи:                 
- залишкова вартість 1000 1,71 1,48 1,97 1,41 2,41 3,43 3,26 
- первісна вартість 1001 1,81 1,93 2,96 3,07 4,73 3,43 3,76 
- накопичена 
амортизація 1002 -0,10 -0,45 0,99 1,66 2,32 0,00 0,50 
Незавершене 
будівництво 1005 0,00 0,00 34,03 79,68 68,78 361,91 410,17 
Основні засоби:   0,00 0,00           
- залишкова вартість 1010 815,81 743,58 695,11 724,94 674,99 3 281,52 3 268,59 
- первісна вартість 1011 860,05 841,23 849,38 942,29 961,00 3 281,52 3 316,97 
- знос   -44,23 -97,65 154,27 217,35 286,02 0,00 48,37 
Інвестиційна 
нерухомість: 1015     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
первісна вартість 1016     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
знос 1012       0,00   0,00 0,00 
Довгострокові 
біологічні активи:                 
- справедлива 
(залишкова) вартість 1020 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00 
- первісна вартість 1021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- накопичена 
амортизація 1022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Довгострокові 
фінансові інвестиції: 1030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- які обліковуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- інші фінансові 
інвестиції 1035 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 12 235,89 0,00 
Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 1040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Справедлива 
(залишкова) вартість 
інвестиційної 
нерухомості   0,00 0,00           
Первісна вартість 
інвестиційної 
нерухомості   0,00 0,00           
Знос інвестиційної 
нерухомості   0,00 0,00           
Відстрочені податкові 
активи 1045 55,51 32,69 20,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
Гудвіл 1050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1060     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1065     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інші необоротні 
активи 1090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Гудвіл при 
консолідації   0,00 0,00           
Усього за розділом I 1095 0,00 0,00 751,83 806,03 746,17 15 882,75 3 682,02 
II. Оборотні активи 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Форма 1. Баланс.   31.12.11 31.12.2012 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
                  
Виробничі запаси 1100 77,48 120,01 902,36 2 134,29 3 070,15 3 417,65 1 444,59 
  1101     0,00 0,00 0,00 0,00 109,45 
Незавершене 
виробництво 1102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,87 
Готова продукція 1103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,45 
Товари 1104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250,83 
Поточні біологічні 
активи 1110 3,18 6,85 6,62 8,16 5,12 9,87 0,43 
  1115     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Векселі одержані 1120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги:                 
- чиста реалізаційна 
вартість 1125 122,00 87,17 1 147,38 1 189,84 316,89 633,91 916,92 
- первісна вартість   122,00 87,17           
- резерв сумнівних 
боргів   0,00 0,00           
Дебіторська 
заборгованість за 
рахунками: 1130 0,00 0,00 181,87 920,59 212,55 54,04 217,55 
                0,00 
- за бюджетом 1135 0,00 0,00 9,51 7,60 7,06 6,09 1 044,97 
- за виданими 
авансами   217,89 29,01   0,00       
  1136     9,51 7,60 7,06 6,09 4,03 
- з нарахованих 
доходів 1140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,74 
- із внутрішніх 
розрахунків 1145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 1155 0,00 0,00 379,66 470,73 626,34 2 172,42 464,02 
Поточні фінансові 
інвестиції 1160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 332,53 0,00 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти:   0,00 0,00           
- в національній 
валюті 1165 22,23 12 002,03 9 920,41 16 573,40 25 704,24 4 983,26 28 910,98 
- у т.ч. в касі 1166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 
- в іноземній валюті 1167 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 910,89 
Витрати майбутніх 
періодів 1170     1,02 1,01 1,17 1,13 4,25 
Частка 
перестраховика у 
страхових резервах 1180     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
у тому числі в: 1181     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резервах 
довгострокових 
зобов’язань 0     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резервах збитків або 
резервах належних 
виплат 1182     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резервах 
незароблених премій 1183     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Форма 1. Баланс.   31.12.11 31.12.2012 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
інших страхових 
резервах 1184     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інші оборотні активи 1190 0,00 0,00 1,04 1,83 2,55 3,91 4,10 
Усього за розділом II 1195 0,00 0,00 12 549,87 21 307,44 29 946,07 21 614,80 33 119,55 
III. Витрати 
майбутніх періодів   0,00 0,00       0,00   
IV. Необоротні 
активи та групи 
вибуття 1200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 497,55 0,00 
Баланс 1300 0,00 0,00 13 301,69 22 113,47 30 692,24 0,00 36 801,57 
                  
I. Власний капітал               0,00 
Статутний капітал 1400 867,72 867,72 867,72 867,72 867,72 867,72 867,72 
Пайовий капітал 1401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                  
Додатковий 
вкладений капітал 1405 264,71 246,91 248,58 248,49 248,92 2 267,82 2 818,67 
Інший додатковий 
капітал 1410 0,50 2,79 2,79 72,62 72,62 72,62 47,93 
Емісійний дохід 1411     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Накопичені курсові 
різниці 1412     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резервний капітал 1415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 1420 -144,86 -144,46 -173,25 -3 709,36 -7 503,38 -8 268,92 -7 635,97 
Неоплачений капітал 1425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Вилучений капітал 1430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Накопичена курсова 
різниця 1435 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за розділом I 1495 988,07 972,96 945,84 -2 520,53 -6 314,12 -5 060,77 -3 901,64 
Частка меншості   0,00 0,00 0,00     0,00 0,00 
II. Забезпечення 
наступних виплат та 
платежів   0,00 0,00     0,00     
Забезпечення виплат 
персоналу   0,00 0,00           
Інші забезпечення   0,00 0,00           
Сума страхових 
резервів   0,00 0,00           
Сума часток 
перестраховиків у 
страхових резервах   0,00 0,00           
Цільове фінансування   0,00 0,00           
З рядка 420 графа 4 
Сума благодійної 
допомоги (421)   0,00 0,00           
Усього за розділом II   0,00 0,00           
ІІІ. Довгострокові 
зобов’язання 0 0,00 0,00   0,00       
Відстрочені податкові 
зобов’язання 1500 0,00 0,00 0,00 11,06 26,45 557,89 0,00 
  1505     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Довгострокові 
кредити банків 1510 0,00 11 869,70 11 875,76 23 451,54 35 733,87 40 525,11 39 148,49 
Інші довгострокові 
фінансові 
зобов’язання   0,00 0,00           
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 Форма 1. Баланс.   31.12.11 31.12.2012 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
                  
                  
Інші довгострокові 
зобов’язання 1515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Довгострокові 
забезпечення 1520     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Довгострокові 
забезпечення витрат 
персоналу 1521     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Цільове фінансування 1525     0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Благодійна допомога 1526     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Страхові резерви, у 
тому числі: 1530     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резерв 
довгострокових 
зобов’язань; (на 
початок звітного 
періоду) 1531     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резерв збитків або 
резерв належних 
виплат; (на початок 
звітного періоду) 1532     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
резерв незароблених 
премій; (на початок 
звітного періоду) 1533     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
інші страхові резерви; 
(на початок звітного 
періоду) 1534     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Інвестиційні 
контракти; 1535     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Призовий фонд 1540     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Резерв на виплату 
джек-поту 1545     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Усього за розділом III 1595 0,00 11 869,70 11 875,76 23 462,60 35 760,32 41 083,00 39 148,50 
ІV. Поточні 
зобов’язання 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Короткострокові 
кредити банків 1600 0,00 118,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Поточна 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями   0,00 0,00           
Векселі видані 1605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  1610     265,89 516,96 812,76 1 022,44 1 025,51 
Кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 1615 20,36 23,61 180,01 227,82 126,12 55,94 172,91 
Поточні зобов’язання 
за розрахунками:                 
- з бюджетом 1620 0,00 0,00 3,07 8,19 2,63 83,01 6,37 
за у тому числі з 
податку на прибуток 1621     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- зі страхування 1625 0,00 0,00 1,44 1,41 1,59 1,50 4,35 
- з оплати праці 1630 0,00 0,00 3,85 3,78 7,22 6,80 24,52 
- з одержаних авансів 1635 307,36 37,77 1,19 134,21 4,94 22,61 222,99 
- з учасниками 1640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Форма 1. Баланс.   31.12.11 31.12.2012 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
- з позабюджетних 
платежів   0,00 0,00           
- із внутрішніх 
розрахунків 1645 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
за страховою 
діяльністю 1650     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Поточні забезпечення 1660     19,56 278,03 268,42 278,79 31,19 
V. Доходи майбутніх 
періодів 1665 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Відстрочені комісійні 
доходи від 
перестраховиків 1670     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Зобов'язання, 
пов'язані з 
необоротними 
активами та групами 
вибуття, 
утримуваними для 
продажу   0,00 0,00           
Інші поточні 
зобов'язання 1690 0,00 0,00 5,08 1,01 22,37 4,24 66,88 
Усього за розділом IV 1695 327,72 180,16 480,09 1 171,41 1 246,04 1 475,32 1 554,71 
ІV. Зобов’язання, 
пов’язані з 
необоротними 
активами, 
утримуваними для 
продажу, та групами 
вибуття 1700     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
V. Чиста вартість 
активів недержавного 
пенсійного фонду 1800     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Баланс 1900 0,00 13 022,81 13 301,69 22 113,47 30 692,24 37 497,55 36 801,57 

Джерело: www.smida.gov.ua. 
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Додаток 2. Консолідований звіт про фінансові результати, млн. грн. 

ЗВІТ ПРО 
ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ, млн. 
грн.   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.2017 
Чисті активи ДПЗКУ, 
млн. грн.     988,07 972,96 945,84 -2 520,53 -6 314,12 -5 060,77 -3 901,64 
Чистий доход 
(виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)   589,96 649,56 4 637,12 7 047,95 12 403,75 13 098,03 6 075,05 

Офіц. курс UAH/USD.   7,9898 7,993 7,993 15,7686 24,0007 27,19086 27,19086 

Чистий доход 
(виручка) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг), еквівалент 
млн. USD   $73,84 $81,27 $580,15 $446,96 $516,81 $481,71 $223,42 

Собівартість 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)   -438,01 -445,49 -4 456,62 -5 765,04 -10 723,39 -10 843,87 -5 532,42 
Валовий прибуток:   151,95 204,06 180,50 1 282,91 1 680,37 2 254,16 542,64 
Інші операційні 
доходи     8,908 125,362 732,695 5185,84 1629,552 345,73 
У т.ч. дохід від 
первісного визнання 
біологічних активів і 
сільськогосподарської 
продукції, одержаних 
у наслідок 
сільськогосподарської 
діяльності 2122               
Адміністративні 
витрати 2130 -84,11 -116,95 -138,634 -162,37 -212,889 -354,90   

Витрати на збут 2150 -4,95 -7,93 -33,659 -2 513,29 -2038,632 -517,55   
Інші операційні 
витрати 2180 -8,30 -2,59 -21,776 -262,91 -247,065 -85,03   
Витрат від зміни 
вартості активів, які 
оцінюються за 
справедливою 
вартістю 2181         0 0,00   
У т.ч. витрати від 
первісного визнання 
біологічних активів і 
сг продукції, одерж. 
унаслідок сг 
діяльності 2181 -1,87 0,00 0 0,00 0 0,00   
Фінансові результати 
від операційної 
діяльності: 2182 0,00 0,00 0         

- прибуток   54,59 79,02   0,00 612,41 1 119,91   

- збиток   0,00 0,00 0 -922,96 0,00 0,00   
Доход від участі в 
капіталі 2200 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00   
Інші фінансові 
доходи 2220 0,20 1,46 486,2 838,61 1 265,94 1 598,06   
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ЗВІТ ПРО 
ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ, млн. 
грн.   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.2017 

Інші доходи 2240 0,00 0,00 1,472 0,00 0,00 402,70   
З рядка 130 графа 3 
Дохід, пов'язаний з 
благодійною 
допомогою (131) 2241 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00   

Фінансові витрати 2250 0,00 -6,88 -616,593 -3 420,09 -5 656,98 -3 797,72   
Втрати від участі в 
капіталі 2255 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00   

Інші витрати 2270 -665,87 -46,54 0 0,00 0 0,00   
Прибуток (збиток) від 
впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00   
Фінансові результати 
від звичайної 
діяльності до 
оподаткування:   0,00 0,00           

- прибуток 2290 0,00 27,06 0 0,00 0 0,00   

- збиток 2295 -611,08 0,00 -17,132 -3 504,44 -3778,626 -677,04   
Витрати (дохід) з 
податку на прибуток 2300     -11,613 -31,76 -15,396 -88,50   
У т.ч. прибуток від 
припиненої 
діяльності та/або 
прибуток від 
переоцінки 
необоротних активів 
та групи вибуття у 
наслідок припинення 
діяльності 2305 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00   
У т.ч. збиток від 
припиненої 
діяльності та/або 
збиток від переоцінки 
необоротних активів 
та групи вибуття у 
наслідок припинення 
діяльності   0,00 0,00           
Податок на прибуток 
від звичайної 
діяльності   -85,13 -26,66           
Дохід з податку на 
прибуток від 
звичайної діяльності   0,00 0,00           
Фінансові результати 
від звичайної 
діяльності:   0,00 0,00           

- прибуток 2350 0,00 0,40 0 0,00       

- збиток 2355 -525,94 0,00 -28,745 -3 536,20       

Надзвичайні:   0,00 0,00           

- доходи   0,00 0,00           

- витрати   0,00 0,00           
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ЗВІТ ПРО 
ФІНАНСОВІ 
РЕЗУЛЬТАТИ, млн. 
грн.   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.2017 
Податки з 
надзвичайного 
прибутку   0,00 0,00           

Частка меншості   0,00 0,00           

Чистий:   0,00 0,00           

- прибуток   0,00 0,40           

- збиток   -525,94 0,00 -28,75 -3 536,20 -3794,022 -765,55   
II. СУКУПНИЙ 
ДОХІД                 
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів     -21,648 2,131 0,00 0 2 462,07   
Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів     0 0 0,00 0 0,00   
Накопичені курсові 
різниці     0 0 0,00 0 0,00   
Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих та 
спільних підприємств     0 0 0,00 0 0,00   
Інший сукупний 
дохід     0 0 0,00 0 0,00   
Інший сукупний 
дохід до 
оподаткування     -21,648 2,131 0,00 0 2 462,07   
Податок на прибуток, 
пов’язаний з іншим 
сукупним доходом     -3,846 -0,384 0,00 0 -443,17   
Інший сукупний 
дохід після 
оподаткування     -17,802 1,747 0,00 0 2 018,89   
Сукупний дохід (сума 
рядків 2350, 2355 та 
2460)     -17,407 -26,998 -3 536,20 -3794,022 1 253,35   
Зміна чистих активів 
ДПЗКУ, млн. грн.       -15,12 -27,12 -3 466,37 -3 793,59 1 253,35   
Процентна зміна 
чистих активів від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)      -1,53% -2,79% -366,49% 150,51% -19,85%   
Зміна чистого доходу 
(виручки) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)      59,60 3 987,56 2 410,84 5 355,80 694,27   
Процентна зміна 
чистого доходу 
(виручки) від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, 
послуг)      10,10% 613,89% 51,99% 75,99% 5,60%   

Джерело: www.smida.gov.ua. 
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Додаток 3. Консолідований звіт про рух грошових коштів, млн. грн. 

   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
I. Рух коштів у 
результаті 
операційної 
діяльності         
Надходження від:                 
Реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 3000 563,22 798,80 2 409,59 3 839,21 13 328,34 12 844,87 5 720,36 
Погашення векселів 
одержаних 3005 0 1 0 0,27 0,04 304,31 1624,94 
Покупців і замовників 
авансів   22,017             
Повернення авансів   1,819             
Установ банків 
відстотків за 
поточними рахунками   0,185             
Бюджету податку на 
додану вартість   0             
Повернення інших 
податків і зборів 
(обов'язкових платежів) 3006 0,552 0 0 0 0 304,267 1624,905 
Отримання субсидій, 
дотацій   0,143             
Цільового 
фінансування 3010 4,272 0,53 1 1,115 0 0 0 
Борників неустойки 
(штрафів, пені) 3011 0 0 0 0 0 0 0 
Надходження авансів 
від покупців і 
замовників 3015   47 1 298 2910,919 169,722 36,989 222,991 
Надходження від 
повернення авансів 3020   253 289 482,133 49,002 79,565 43,844 
Надходження від 
відсотків за залишками 
коштів на поточних 
рахунках 3025   1 0 0,612 10,588 17,858 12,368 
Надходження від 
боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035   0 0 6,927 7,088 16,144 3,175 
Надходження від 
операційної оренди 3040   0 0 0,774 3,439 3,946 2,722 
Надходження від 
отримання роялті, 
авторських винагород 3045   0 0 0 0 0 0 
Надходження від 
страхових премій 3050   0 0 0 0 0 0 
Надходження 
фінансових установ від 
повернення позик 3055   0 0 0 0 0 0 
Інші надходження 3095 423,113 244 115 269,847 80,365 95,244 51,414 

Витрачання на оплату: 3100 0 -353 -642 -4830,741 -8072,399 
-

13597,932 -4107,552 
Товарів (робіт, послуг) 0 304,062 0 0 0   0 0 
Авансів 3105 266,539 -150 -165 -187,775 -223,679 -338,802 -177,84 
Повернення авансів 3110 6,392 -69 -77 -88,154 -104,701 -84,733 -43,845 
Працівникам 3115 116,483 -145 -43 -46,92 -60,225 -134,704 -62,743 
Витрат на відрядження 3116 1,378 -23 -3 -0,023 0 -0,017 0 
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   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
Зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 20,506 -90 -14 -0,013 0 -0,384 0 
Зобов'язань з податку 
на прибуток 3118 8,113 -31 -26 -19,189 0 -134,303 -62,743 
Відрахувань на 
соціальні заходи 3135 52,758 -125 -4 908 -4125,92 -4118,694 -76,399 -217,552 
Зобов'язань з інших 
податків і зборів 
(обов'язкових платежів) 3140 27,823 -424 -278 -353,883 -6,678 -1,433 -1,12 
Цільових внесків 3145 39,649 -40 -11 -0,236 0 0 0 
Витрачання на оплату 
зобов’язань за 
страховими 
контрактами 3150   0 0 0 0 0 0 
Витрачання фінансових 
установ на надання 
позик 3155   0 0 0 0 0 0 
Інші витрачання 3190 125,269 0 0 0 -438,452 -169,573 -39,237 
Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій   46,353             
Рух коштів від 
надзвичайних подій   0             
Чистий рух коштів від 
операційної 
діяльності 3195 46,353 40 -2 010 -2121,827 623,757 -1004,652 3031,919 
II. Рух коштів у 
результаті 
інвестиційної 
діяльності 0 0 0 0 0 0 0 0 
Реалізація: 3200 0 0 0 16 0 0 0 
- фінансових інвестицій 0 0 0 0 0 0 0 0 
- необоротних активів 3205 0 0 0 0 0 0 0 
- майнових комплексів   0       1362,195     
Отримані: 3215 0 0 403 840,956 0 1571,823 740,883 
- відсотки 0 0,002 0 0 0   0 0 
- дивіденди 3220 0 0 0 0 0 0 0 
Надходження від 
деривативів 3225   0 0 0 0 0 0 
Надходження від 
погашення позик 3230   0 0 0 0 0 0 
Надходження від 
вибуття дочірнього 
підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235   0 0 0 0 0 0 
Інші надходження 3250 0 0 0 0,105 0,021 0 0 
Придбання: 3255 0 0 0 0 0 -2651,795 0 
- фінансових інвестицій 0 0 0 0 0 0 0 0 
- необоротних активів 3260 3,047 -50 -6 -6,637 -13,466 -102,199 -39,238 
- майнових комплексів 3270 0 0 0 0 0 0 0 
Витрачання на надання 
позик 3275   0 0 0 0 0 0 
Витрачання на 
придбання дочірнього 
підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280   0 0 0 0 0 0 
Інші платежі 3290 0 0 0 0 -4,797 -14,832 -21,478 
Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій   -3,045             
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   31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 01.04.17 
Рух коштів від 
надзвичайних подій   0             
Чистий рух коштів від 
інвестиційної 
діяльності 3295 -3,045 -50 398 834,44 1343,953 -1197,003 680,167 
III. Рух коштів у 
результаті фінансової 
діяльності 0   0 0 0 0 0 0 
Надходження від: 3300   0 0 0 0 0 0 
Надходження власного 
капіталу 0 0 0 0 0 0 0 0 
Отримані позики 3305 0 12 109 0 0 0 0 0 
Надходження від 
продажу частки в 
дочірньому 
підприємстві 3310   0 0 0 0 0 0 
Інші надходження 3340 0,951 0 0 0 0 0 0 
Витрачання на: 3345   0 0 0 0 0 0 
Викуп власних акцій 0   0 0 0 0 0 0 
Погашення позик 3350 1,85 120 112 0 0 0 0 
Сплачені дивіденди 3355 0 0 0 0 0 0 0 
Витрачання на сплату 
відсотків 3360   0 -358 -727,459 -1391,064 -1948,096 -1159,582 
Витрачання на сплату 
заборгованості з 
фінансової оренди 3365   0 0 0 0 0 0 
Витрачання на 
придбання частки в 
дочірньому 
підприємстві 3370   0 0 0 0 0 0 
Витрачання на виплати 
неконтрольованим 
часткам у дочірніх 
підприємствах 3375   0 0 0 0 0 0 
Інші платежі 3390 20,189 0 0 0 -2,87 -4,731 0 
Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій   -21,088             
Рух коштів від 
надзвичайних подій   0             
Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 -21,088 11 990 -470 -727,46 -1393,93 -1952,83 -1159,58 
Чистий рух коштів за 
звітній період 3400 22,22 11 980 -2 082 -2014,85 573,78 -4154,48 2552,50 
Залишок коштів на 
початок року 3405 0,006 22 12 002 9920,41 16573,40 5783,746 27554,553 
Вплив зміни валютних 
курсів на залишок 
коштів 3410 0 0 0 8667,84 8557,063 3353,997 -1196,074 
Залишок коштів на 
кінець року 3415 22,226 12 002 9 920 16573,40 25704,24 4983,26 28910,98 

Джерело: www.smida.gov.ua. 

 

 
 
  



39 

 

Додаток 4. Перелік зернових складів ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація”, 
підключених до Основного реєстру станом на 26.10.2017.  
 

Область Назва 
ЄДРПОУ 

/Ідент № 
Адреса 

Підключений 

до Основного 

реєстру 

станом на 

26.10.2017 

Вінницька 
область         
Волинська 
область         

1 
ДПЗКУ, ПАТ (Володимир-
Волинський) 37243279 

Волинська обл., м. 
Володимир-Волинський, вул. 
Княгині Ольги, 5; вул. 
Юліана Опільського, 26. 31.07.2018 

Дніпропетровська 
область         

2 

ДПЗКУ, ПАТ (філія 
Криворізьке ХПП) 
Гейківка 37243279 

53054, Дніпропетровська 
обл., Криворізький р-н., село 
Гейківка, вул. Вокзальна, буд. 
6 09.05.2018 

3 
ПАТ "ДПЗКУ" (філія 
Криворізьке ХПП) 37243279 

53042, Дніпропетровська 
обл., Криворізький р-н., с-ще 
Пичугине, вул. Станційна, 
буд. 20а 09.05.2018 

Донецька область         

4 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Роївський елеватор) 37243279 

85612, Донецька обл., 
Мар'їнський, м. Курахове, 
проспект Запорізький, буд.1-д 26.02.2018 

5 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Кальчицький елеватор) 37243279 

87040, Донецька обл., 
Нікольський р-н, с. Кальчик, 
вул. Елеваторна буд.1 05.07.2018 

6 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Легендарненський 
елеватор) 37243279 

84050, Донецька обл., 
Олександрівський, с. 
Іверське, вул. Елітна буд.5 22.03.2018 

Житомирська 
область         

7 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(с. Бровки) 37243279 

13444, Житомирська обл., 
Андрушівський, с. Бровки 
Перші, вул. Залізнична, 
буд.136 19.07.2018 

8 
ДПЗКУ, ПАТ (філія 
Черняхівський елеватор) 37243279 

12301, Житомирська обл., 
Черняхівський, смт. Черняхів, 
Індустріальна буд.42 14.05.2018 

Закарпатська 
область         
Запорізька 
область         
Івано-
Франківська 
область         

9 
ПАТ "ДПЗКУ" (філія 
Галицький КХП) 37243279 

77100, Івано-Франківська 
обл., Галицький, м. Галич, 
Лесі Українки буд.110 11.07.2018 

Київська область         
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Кіровоградська 
область         

10 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України", ПАТ(філія 
Кіровоградський КХП) 37243279 

25005, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. 
Варшавська буд. 91А 15.03.2018 

11 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Новоукраїнський КХП) 37243279 

27100, Кіровоградська обл., 
Новоукраїнський, м. 
Новоукраїнка, вул. 
Чайковського буд.28 01.02.2018 

12 
ДПЗКУ, ПАТ (філія 
Хлібна база № 78) 37243279 

26232, Кіровоградська обл., 
Маловисківський, с. Злинка, 
вул. Горького буд.25 09.07.2018 

Луганська 
область         

13 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України,ПАТ (філія 
Солідарненський елева 37243279 

92213, Луганська обл., 
Білокуракинський, с. 
Солідарне, вул.Центральна 
буд.1 18.07.2018 

Львівська область         

14 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(Стрийський 
КХП №2) 37243279 

82400, Львівська обл., м. 
Стрий, вул. Болехівська 
буд.26 16.07.2018 

15 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Львівський КХП) 37243279 

79019, Львівська обл., м. 
Львів, вул. Б. Хмельницького 
буд.88 05.03.2018 

Миколаївська 
область         

16 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Врадіївський елеватор 37243279 

56301, Миколаївська обл., 
Врадіївський, смт Врадіївка, 
вул. Героїв Врадіївщини 
буд.12 14.12.2017 

17 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Миколаївський портови 37243279 

54034, Миколаївська обл., м. 
Миколаїв, вул. Заводська 
буд.31а 01.02.2018 

18 
ПАТ ДПЗКУ, 
Новополтавський елеватор 37243279 

55645, Миколаївська обл., 
Новобузький, селище 
Полтавка, вул. Станційна 
буд.11 02.11.2017 

Одеська область         

19 
ДПЗКУ, ПАТ 
(Кремидівське ХПП) 37243279 

67540, Україна, Одеська обл., 
Комінтернівський р-н., с. 
Кремидівка, вул. Центральна, 
10 20.08.2018 

20 

ДПЗКУ, ПАТ (філія 
Одеський зерновий 
термінал) 37243279 

65003, Одеська обл., Одеса, 
вул. Хлібна гавань буд.4 (з 
1962 р.) 01.02.2018 

Полтавська 
область         

21 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Кобеляцький КХП) 37243279 

39213, Полтавська обл., 
Кобеляцький, с. Бутенки, вул. 
Полтавська буд.62 14.05.2018 
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22 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, 
ПАТ(Кременчуцький 
КХП) 37243279 

39603, Полтавська обл., 
Кременчук, вул. Ревенка 
буд.7а 01.11.2017 

23   37243279 

39603, Полтавська обл., м. 
Кременчук, вул. 1905 року 
буд.21 01.11.2017 

24 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(м. Пирятин) 37243279 

37000, Полтавська обл., 
Пирятинський, м. Пирятин, 
вул. Фабрична буд.17 13.09.2018 

25 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Гребінківський елеват 37243279 

37400, Полтавська обл., 
Гребінківський, м. Гребінка, 
пров. Пирятинський буд.46 20.07.2018 

26 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Лубенський насіннє-
обробний завод) 37243279 

37552, Полтавська обл., 
Лубенський, с. Засулля, вул. 
Молодіжна, буд. 137 17.04.2018 

Рівненська 
область         

27 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Дубенський КХП) 37243279 

35600, Рівненська обл., 
Дубно, вул. Залізнична буд.95 27.03.2018 

28 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Дубенський КХП, Вербс 37243279 

35670, Рівненська обл., 
Дубенський, с. Верба, вул. 
Львівська буд.35 27.03.2018 

Сумська область         

29 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Буринський елеватор) 37243279 

41700, Сумська обл., 
Буринський, м. Буринь, вул. 
Новоселівська буд.2 29.03.2018 

30 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Кролевецький комбінат 37243279 

41300, Сумська обл., 
Кролевецький, м. Кролевець, 
вул. Андріївська буд.10 16.02.2018 

31 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Сумський комбінат 
хлібопродуктів) 37243279 

40022, Сумська обл., м. Суми, 
вул. 2-га Залізнична буд.3 15.03.2018 

Тернопільська 
область         

32 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Тернопільський КХП) 37243279 

46006, Тернопільська обл., м. 
Тернопіль, вул. Гайова буд.21 06.04.2018 

Харківська 
область         

33 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (смт 
Савинці) 37243279 

64270, Харківська обл., 
Балаклійський, смт Савинці, 
вул. Привокзальна буд.50 14.02.2018 
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34 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Ізюмський КХП) 37243279 

64300, Харківська обл., м. 
Ізюм, вул. Некрасова буд.2 15.02.2018 

35 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Харківський КХП №2 ) 37243279 

61140, м. Харків, вул. 
Польова, 91 18.06.2018 

36 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Білоколодязький елева 37243279 

62540, Харківська обл., 
Вовчанський, смт. Білий 
Колодязь, вул. Хлібороба 
буд.2 17.07.2018 

37 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, 
ПАТ(Харківський КХП 
№2) 37243279 

61035, Харківська обл., м. 
Харків, вул. Матросова 
буд.24 18.06.2018 

38 
ДПЗКУ, ПАТ(філія 
Сахновщинський елеват 37243279 

64501, Харківська обл., 
Сахновщинський, смт 
Сахновщина, вул. 17 Вересня 
буд.70 05.06.2018 

Херсонська 
область         

39 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Білокриницький КХП) 37243279 

74112, Херсонська обл., 
Великоолександрівський, смт 
Біла Криниця, вул. Каховська 
буд.5 19.02.2018 

40 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ філія 
Партизанський елеватор 37243279 

75550, Херсонська обл., 
Генічеський, смт. Партизани, 
вул. Центральна, 1 26.06.2018 

41 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, 
ПАТ(Голопристанський 
елеватор) 37243279 

75600, Херсонська обл., 
Голопристанський, м. Гола 
Пристань, вул. Елеваторна 
буд.1 28.06.2018 

42 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Братолюбівський елева 37243279 

74640, Херсонська обл., 
Горностаївський, с. 
Костянтинівка, вул. Робоча 
буд.1 29.03.2018 

43 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Великолепетиський еле 37243279 

74501, Херсонська обл., 
Великолепетиський, смт 
Велика Лепетиха, вул. 
Хмельницького, буд.157 05.02.2018 

44 
ДПЗКУ, ПАТ(філія 
(Брилівський елеватор) 37243279 

75143, Херсонська обл., 
Цюрупинський р-н., смт. 
Брилівка, вул. Вишнева, 64 01.06.2018 

45 

ПАТ "ДПЗКУ" (філія 
Партизанський елеватор, 
Сокологірненське 
відділення) 37243279 

75521, Херсонська обл., 
Генічеський, с. Сокологірне, 
Південна, буд.16 26.06.2018 

Хмельницька 
область         

46 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Богданівецький КХП) 37243279 

31345, Хмельницька обл., 
Хмельницький, селище 
Богданівці, вул. 
Привокзальна буд.1 23.04.2018 
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47 

ДПЗКУ, ПАТ (Філія 
Старокостянтинівський 
елеватор) 37243279 

31100, Хмельницька обл., м. 
Старокостянтинів, вул. 
Кривоноса буд.1 26.03.2018 

Черкаська 
область         

48 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Хлібна база 86) 37243279 

20000, Черкаська обл., 
Христинівський, м. 
Христинівка, вул. 
Першотравнева буд.1 13.07.2018 

49 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Уманський елеватор) 37243279 

20300, Черкаська обл., м. 
Умань, вул. Старицького 
буд.7 26.06.2018 

50 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ(філія 
Шполянський елеватор) 37243279 

20602, Черкаська обл., 
Шполянський, м. Шпола, вул. 
Благовісна, буд.1 18.06.2018 

51 
ДПЗКУ, ПАТ (м. Умань, 
Енергетична, 11В) 37243279 

20300, Черкаська обл., м. 
Умань, вул. Енергетична, 11В 26.06.2018 

Чернівецька 
область         
Чернігівська 
область         

52 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Ічнянське ХПП) 37243279 

16703, Чернігівська обл., 
Ічнянський, м. Ічня, вул. 
Вокзальна буд.140 03.04.2018 

53 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Менське ХПП) 37243279 

15600, Чернігівська обл., 
Менський, м. Мена, вул. 
Садова буд.5 25.07.2018 

54 

Державна продовольчо-
зернова корпорація 
України, ПАТ (філія 
Хлібна база №83) 37243279 

17400, Чернігівська обл., 
Бобровицький, м. Бобровиця, 
вул. Горького буд.112 14.02.2018 
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Додаток 5.  
 
Нормативно-правова база для здійснення господарської діяльності включає:  
Господарський кодекс України від 2003-го року.  
Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI.  
Закон України від 4 липня 2002 року N 37-IV  “Про зерно та ринок зерна в Україні” (Розділ X.  
Експорт та імпорт зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами України). 
Закон України від 24 червня 2004 року N 1877-IV  “Про державну підтримку сільського 
господарства України”. 
Закон України від 16 квітня 1991 року N 959-XII “Про зовнішньоекономічну діяльність” (ст. 18 - 
Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, 
ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог". 
Закон України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI “Про особливості страхування 
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”. 
Закон України від 19.12.2005 р. № 481/95 “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”.   
Закон України від 05.06.2014 р. " 1315-VII "Про стандартизацію". 
Закон України від 17.05.2001 р. № 2407-III “ Про акредитацію органів з оцінки відповідності”. 
Закон України від “Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію”. 
Закон України від 12 травня 1991 року № 1023-XII “Про захист прав споживачів”. 
Закон України вiд 02.12.2010 № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 
продукції”.  
 Закон України від 2 грудня 2010 року № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової 
продукції”. 
 Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII “Про метрологію та метрологічну діяльність”. 
 Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”. 
Закон України від 15 січня 2015 року № 124-VIII “Про технічні регламенти та оцінку 
відповідності”: “сертифікація - підтвердження відповідності третьою стороною (особою, яка є 
незалежною від особи, що надає об’єкт оцінки відповідності, та від особи, що заінтересована в 
такому об’єкті як споживач чи користувач), яке стосується продукції, процесів, послуг, систем або 
персоналу”. 
Закон України “Про захист прав покупців сільськогосподарських машин”. 
Закон України “Про аграрні розписки”. 
Указ Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення 
діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики". 
Закон України № 1103-V “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, 
транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”. 
Закон України вiд 23 грудня 1997 року № 771/97-вр “Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини”.    
Постанова КМУ від 17 листопада 2004 р. N 1569 “Про забезпечення реалізації деяких положень 
Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні”. 
Постанова КМУ від 11 квітня 2003 р. N 510 “Про затвердження Порядку випуску бланків 
складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам та типового договору 
складського зберігання зерна”. 
Постанова КМУ від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які 
використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання 
модулів оцінки відповідності” (п. 183. Маркування відповідності та декларація про відповідність). 
Постанова Кабінету  Міністрів України  від  11  квітня  2003  року № 510  "Про забезпечення 
сертифікації зернових складів на відповідність послуг із  зберігання  зерна  та продуктів його 
переробки,  запровадження складських документів на зерно". 
Наказ Міністерства аграрної політики України від 15.06.2004 р. № 228 “Про затвердження 
технічного регламенту зернового складу”. 
Наказ Міністерства аграрної політики України від 27.06.2003 р. № 198 “Про затвердження 
Положення про обіг складських документів на зерно”. 
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Наказ Державної митної служби України № 592 від 31 грудня 1996 року “Про затвердження 
Положення про відкриття та експлуатацію митних ліцензійних складів”.  
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 
29.01.2007 № 6 “Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена 
декларацією про відповідність”. 
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 
жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам  
технічних регламентів в Україні). 
Наказ МінАПК від 15.03.15 р. № 135 "Про утворення робочої групи з визначення можливих 
варіантів подальшої діяльності ПАТ "ДПЗКУ" (оптим. та песим. прогнози) з огляду на отримані 
держ. гарантії та судові позови". 
Наказ МінАПК від 26.01.17 р. № 31 "Про обрання аудитора консолідованої фін. звітності ПАТ 
"ДПЗКУ" за 2016 рік42.  
Наказ МінАПК від 18.11.15 р. № 435 "Про утворення комісії з проведення моніторингу стану 
усунення порушень, виявлених ДФІУ під час перевірки фін.-госп. діяльності ПАТ "ДПЗКУ".  
Закон України "Про акціонерні товариства" (статті 51, 53). 
Закон України "Про управління об'єктами державної власності" (стаття 11).  
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 січня 2016 року № 4 “Про 
затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова 
корпорація України". 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 квітня 2013 року № 277 
"Про затвердження складу наглядової ради публічного акціонерного товариства "Державна 
продовольчо-зернова корпорація України". 
Наказ МінАПК "Про затвердження нової редакції Статуту ПАТ "ДПЗКУ" від 06.01.16 р. № 4 "Про 
затв. Нової редакції Статуту ПАТ "ДПЗКУ".  
Наказ Мінагрополітики України від 25.06.15 № 242  "Про повторне проведення конкурсного 
відбору керівника публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова 
корпорація України" (зг. п. 21 ч. 1 ст. 6 ЗУ "Про управління об'єктами державної власності" та 
Постанови КМУ від 03.09.2008 р. № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників 
суб'єктів господарювання держ. сектору економіки").  
Наказ МінАПК від 25.06.15 "Про повторне проведення конкурсного відбору керівника ПАТ 
"ДПЗКУ" від 25.06.15 р. № 242.  
Наказ МінАПК від 16.03.15 № 98  "Про утворення комісії з пров. конкурс. відбору керівників 
суб'єктів господарювання держ. сектору економіки, що належать до сфери управління Мін 
агрополітики та продовольства України".  
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 квітня 2015 року № 145 
"Склад робочої групи з питань опрацювання умов додатка 3 Генерального контракту між ПАТ 
“Державна продовольчо-зернова корпорація України” та Китайською національною корпорацією 
машинної промисловості і генеральних підрядів (ССЕС)". 
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 квітня 2015 року № 134 -  
ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову Раду публічного акціонерного товариства  «Державна продовольчо-
зернова корпорація України», відповідно до Постанову КМУ № 142 “Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі”. 
 Наказ Мінагрополітики України № 104  від 20.03.2015 "Про утворення ревізійної комісії 
публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України". 
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2006 року № 1315 “Про затвердження методичних 
рекомендацій по бухгалтерському обліку біологічних активів”.  
СНіП 2.11.01-85*            Складские здания. 
ВНТП-СГіП-46-28.98      Хлібоприймальні підприємства та елеватори.  
ВНТП 02-85. Ведомственные нормы технологического проектирования общетоварных складов. 

                                                             
42 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року №390 «Деякі питання проведення аудиту 
суб’єктів господарювання державного сектору економіки» затверджує критерії, за якими залучаються 
аудиторські фірми до проведення аудиту фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності 
деяких суб'єктів господарювання державного сектору економіки. 
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Про автора:  

 Любич Андрій Васильович має ступінь бакалавра суспільних наук 
Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» (1992-1996 р.) та магістра 
публічного управління Гарвардського університету (1997-1999 р.), США.  Він видав декілька 
колективних монографій на тему формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та 
звітності по бюджету.  Автор має понад десятирічний стаж роботи  у фінансових установах, 
зокрема, на посаді першого заступника генерального директора ТОВ КУА АПФ “Клас Ессет 
Менеджмент” (м. Київ).  Також має досвід представництва акціонерів корпоративних 
інвестиційних фондів у наглядових радах інститутів спільного інвестування, що управляються 
ТОВ КУА “ІТТ-Менеджмент” (м. Київ).  Автор, працюючи у складі торговців цінними паперами – 
ліцензіатів НКЦПФР, наповнив активи декількох інвестиційних фондів, здійснюючи три з  
чотирьох видів ліцензійної діяльності торговця цінними паперами: брокерську, дилерську та 
андерайтинг (первинне розміщення). Любич Андрій є головою правління громадської організації 
«Інститут фінансів та права» (www.institutefl.org), одним із напрямів якої є сприяння ефективним 
закупівлям за державні (публічні) кошти, у т.ч. в межах коаліції «Громадське партнерство “За 
доброчесні публічні закупівлі”. 

Контактна інформація: ГО “Інститут фінансів та права”, вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 
36039. Тел. (067) 401-93-74, факс (0532) 67-73-38, institute_fl@institutefl.org.   

У минулому зробив декілька публікацій колективних монографій з питань публічних закупівель та 
місцевих бюджетів: 

1) “Аналіз стану виконання Програми економічних реформ Президента України протягом 2010 
року”, що складається із чотирнадцяти розділів (автори: Олександр Бабанін, Андрій Любич, 
монографія рекомендована до друку вченою радою Національного університету “Києво-
Могилянська академія”, УДК 342.9(477), Б 121, ББК 65.5: 

http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2-2.pdf. 

2) “Бюджет Києва-2010: проблеми та ризики”, ISBN 978-966-2465-41-9, Київ 2011 (автори: Бабанін 
О.С., Білян П.Я., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2011. -104 с.: 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:220186/Source:default. 

http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/27.04.2011-2.pdf 

3) НА ШЛЯХУ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ (ПРОМІЖНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 2011-ГО РОКУ), УДК 342.9(477). 

http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/08.03.2013-2.pdf. 

4) “Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики”, ISBN 978-617-696-029-4, Київ 2012 (автори: Бабанін 
О.С., Любич А.В. – Київ, ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2012. -156 с.: 

http://www.institutefl.org/UNITED%20ZVIT%202011.pdf. 
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5) Оцінка впливів Київської міської програми сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва на 2011-2012 роки на розвиток малого та середнього підприємництва в м. Києві 
(Бабанін О., Глібіщук Я., Любич А., Сікора І. – ГО “Фундація “Відкрите суспільство”, 2013. -130 
с.): 

http://osf.org.ua/data/blog_dwnl/SME_2013_For_web.pdf. 

http://www.institutefl.org/SME_2013_For_web.pdf. 

статей в "Юридичній газеті", інших друкованих та електронних виданнях на тему публічних 
фінансів: 

www.integrity.pp.ua, 

http://www.institutefl.org/konsultatsiji.htm. 

Має свідоцтво оцінювача об'єктів у матеріальній формі: 
http://www.multiprofile.com.ua/index%205.htm. 

Також автор є директором ТОВ "Мультипрофіль-сервіс" (http://www.multiprofile.com.ua), яке 
згідно положень статей Закону України від 5 червня 1997 року № 318 97-ВР "Про видавничу 
справу", в якості розповсюджувача видавничої продукції ТОВ “Мультипрофіль-сервіс” продає 
літературу на підставі свідоцтва від 22 грудня 2011 року серії ПЛ № 35 про внесення суб'єкта 
видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовителів та розповсюджувачів 
видавничої продукції, положення про який затверждене Постановою Кабінету Міністрів України 
№ 1540 від 28 вересня 1998 року. 

 

 
 


