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Загальним зборам акціонерів ПАТ «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» 

Мною, аудитором, Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма „Статус „-
( Код за ЄДРПОУ - 23287607, місцезнаходження - 69035, м. Запоріжжя, проспект Леніна 
,176-78, реєстраційні дані-03.08.1995р., № запису про включення відомостей про юридичну 
особу до ЄДР- 1 103 120 0000 012200 Виконавчим комітетом Запорізької міської Ради, номер 
та дата видачі свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають 
аудиторські послуги - № 1111 від 30.03.2001 р., яке чинне до 26 листопада 2020 р., 
Горбуновою Тетяною Олегівною проведено аудиторську перевірку у відповідності з 
договором № 50 від 10 лютого 2016 р. аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ -
00373847, місцезнаходження: 69014, Запорізька область, м. Запоріжжя, вулиця Харчова, 
буд.З, дата державної реєстрації - 19.04.1994 р. № 526948 , що додається, яка складається з 
Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, відповідних звітів про 
фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів та звіту про 
власний капітал за 2015 рік, який закінчився на зазначену дату, а також з стислого викладу 
суттєвих принципів облікової політики та інших пояснювальних приміток . 
Джерелом аудиторської перевірки Товариства за період з 01 січня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. 
були вибрані наступні документи: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р." 
(Ф. №1), "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р." (Ф. №2), "Звіт 
про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р." (Ф. №3), "Звіт про власний капітал 
за 2015 р." (Ф. №4), "Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р." ; договори 
фінансово-господарської діяльності за 2015 р., первинні документи, регістри синтетичного та 
аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські 
операції за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та внутрішні документи ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ». 

Річну фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у примітках концептуальної основи загального призначення, що грунтується на 
застосуванні вимог МСФЗ. 



Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 

подання даної фінансової звітності у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p. № 996-XIV, у відповідності до вимог 
МСФЗ, вибору та застосування відповідної облікової політики; виконання значних 
правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності), стану корпоративного управління відповідно до Законів України "Про 
акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI; "Про цінні папери та фондовий ринок" від 
23.02.2006 p. № 3480-IV, наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю; облікових оцінок та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора 

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо даної фінансової звітності на 
основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 
(далі MCA): МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 
720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", інших МСА та 
практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Закону України "Про цінні папери та 
фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих і 
нормативних документів. 

МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності - (тестування, опитування, анкетування, запити, 
підтвердження, сканування, диференціація, дослідження, інспектування, ідентифікація, 
спостереження, повторне обчислення, підрахунок, перерахунок, інформування, групування, 
обговорення, порівняння, співставлення, узгодження, аналітичні процедури та ін.) для 
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Аудит 
передбачає виконання процедур аудиту (тестування, опитування, Вибір процедур залежить 
від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб'єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних 
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та 
оцінку загального подання фінансової звітності. При аудиті застосувався як суцільний, так і 
вибірковий спосіб документальної перевірки. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки відносно фінансової звітності Товариства за 2015 р. 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» у 
фінансовій звітності за 2015 р. в порушення параграфа 58а МСБО 19 «Виплати працівникам» 



не визначає частку актуарних прибутків ( збитків )як дохід або витрати по пенсійним 
виплатам. 

Умовно- позитивний висновок 
На мою думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться мова у параграфі 
«Підстава для висловлення умовно - позитивної думки» ,фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» станом на 
31.12.2015 р. подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» 
станом на 31 грудня 2015 р. та 2014 р., а також фінансові результати та рух грошових коштів 
за роки, що закінчилися на зазначені дати, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності. 

Пояснювальний параграф 
Не змінюючи нашої думки стосовно фінансової звітності ми звертаємо увагу на існування 
ризиків подальшого функціонування Товариства. Наразі такі ризики обумовлені зовнішніми 
чинниками, які пов'язані з наступним-проведенням антитерористичної операції на території 
суміжної області, з економічною ситуацією в Україні, з можливим зміненням законодавства у 
сферах регулювання господарської діяльності та оподаткування. Річна фінансова звітність 
відображає поточну оцінку управлінським персоналом можливо впливу умов здійснення 
діяльності на операції Товариства та не містить посилання , які могли б мати місце, якби 
Товариство не змогло б продовжувати свою діяльність у майбутньому. Висловлюючи нашу 
умовно - позитивну думку, ми не брали до уваги це питання. 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Висловлюємо думку щодо іншої інформації, надання якої допоможе користувачам у 
розумінні фінансового стану Товариства та йото чистих активів на звітну дату. 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 
України 

Чисті активи Публічного акціонерного товариства ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКІЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ» станом на 31.12.2015 р. складають 
317955 тис. грн., що менш статутного капіталу підприємства. Розмір Статутного капіталу 
Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» порівняно з розміром 
чистих активів з метою реалізації положень Цивільного Кодексу України. На мою думку, 
чисті активи Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» станом на 
31.12.2015 р. менш Статутного капіталу, складеного підприємством, що не відповідає 
вимогам діючого законодавства України. 

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно 
до Закону України «Про акціонерні товариства». 
Стан корпоративного управління ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» повністю відповідає 
вимогам та положенням статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: 

ПАТ «ЗОЖК» щороку скликає загальні збори. До порядку денного річних 
загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені пунктами 11, 12, 24 частини 2 
статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства». Загальні збори акціонерів проводяться 
за рахунок коштів акціонерного товариства. 
У відповідності до Статуту ПАТ «ЗОЖК» виконавчим органом товариства - є Правління, яке 
здійснює керівництво його поточною діяльністю. У відповідності до Статуту підприємства 



Правління складається з 7 членів (у тому числі Голова Правління), які обираються 
Наглядовою радою Товариства строком на 3 роки. Членом Правління може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи 
Ревізійної комісії цього Товариства. 
Роботою керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства. Порядок 
створення, компетенція, організація роботи Правління та Голови Правління Товариства 
передбачені Статутом та Положенням про Правління ПАТ «ЗОЖК». 
У зідлсзідносгі до Статуту, та Положення, Правління Товариства підзвітне Загальним зборам 

Наглядовій Г І Д І та організовує виконання їх рішень. 
г-Іаг.пяд: за Рала ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у відповідності до Статуту товариства 
га - ення про Наглядову Раду проводить засідання у міру необхідності. Засідання та 

гс .тосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за 
ссоснстою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу ревізійної комісії або 
Голови Правління. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік до аудиторської перевірки не надавався. 
Згідно протоколу № 1/2015 від 22 червня 2015 року загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Запорізький оліяжиркомбінат» постановили: 

- Виділити з Публічного акціонерного товариства «Запорізький оліяжиркомбінат» 
акціонерне товариство із передачею йому згідно з розподільним балансом частини майна, 
прав та обов'язків ПАТ «ЗОЖК», без припинення ПАТ «ЗОЖК». 
- Затвердити, що акції ПАТ «ЗОЖК» конвертуються в таку саму кількість акцій ПАТ «ЗОЖК» 
меншої номінальної вартості та в акції акціонерного товариства, що виділяється 

- Доручити Наглядовій раді ПАТ «ЗОЖК» розробити план виділу та пояснення до 
плану виділу, які разом з розподільним балансом розглянути та затвердити на засіданні 
Наглядової ради. План виділу та розподільний баланс винести на затвердження загальних 
зборів акціонерів ПАТ «ЗОЖК». 

Затвердити для створюваного шляхом виділу з ПАТ «ЗОЖК» товариства: 

Повна назва Публічне акціонерне товариство «Запорізький 
олійноекстракційний завод» 

Назва скорочена ПАТ «Запорізький ОЕЗ» 
Розмір статутного 
капіталу 

230 582 224,80 грн.(двісті тридцять мільйонів п'ятсот вісімдесят 
дві тисячі двісті двадцять чотири гривня 80 копійок) 

Кількість та тип 
акцій, що планується 
випустити 

10 675 103 штуки простих іменних акцій 

Номінальна вартість 
акцій, що планується 
випустити 

21,60 грн. (двадцять одна гривня 60 копійок) 

Згідно протоколу № 2/2015 від 15 вересня 2015 року загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Запорізький оліяжиркомбінат» 

- затверджено розподільний баланс, який оформити та викласти в окремому додатку 
№ 1 до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства від 15.09.2015 року. 

- Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 
підписати розподільний баланс (додаток № 1 до протоколу загальних зборів акціонерів 
товариства від 15.09.2015 р.). 

- З метою конвертації акцій ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» в акції ПАТ 
«Запорізький ОЕЗ» випустити 10 675 103 (десять мільйонів шістсот сімдесят п'ять тисяч сто 
три)штуки простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Запорізький 
олійноекстракційний завод» номінальної вартості кожної акції рівної 21,60 грн. (двадцять 
одна гривня 60 копійок). 



- Затвердити Рішення про випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «Запорізький 
оліяжиркомбінат» в таку саму кількість акцій ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» меншої 
номінальної вартості та випуск акцій з метою конвертації акцій ПАТ «Запорізький 
оліяжиркомбінат» в акції Публічного акціонерного товариства «Запорізький 
олійноекстракційний завод», яке оформити та викласти в окремому додатку № 3 до протоколу 
загальних зборів акціонерів товариства від 15.09.2015 р. 

Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗОЖК» за результатами роботи товариства за 2015 
рік і на дату складання аудиторського висновку - не проводились, рішення Наглядової Ради 
стосовно встановлення дати проведення загальних зборів акціонерів - не приймалось. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у 
т. ч. внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна 
зробити висновок: 

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві в 
цілому відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам його 
Статуту, за винятком дотримання положень ст. 32 Закону України «Про акціонерні 
товариства» стосовно строків проведення чергових загальних зборів акціонерів. 

2) інформація про стан корпоративного управління, наведена у річній фінансовій 
звітності за 2015 р., складена в цілому в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог 
"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затверджених рішенням 
Комісії ДКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 24.12.2013 р. за №2180/24712. 

Щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства». 

Аудитор виконав процедури на відповідність діючому законодавству суми мінімального 
правочину. 

Згідно протоколу № 1/2015 від 22 червня 2015 року загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства «Запоріжський оліяжиркомбінат» було прийнято рішення: 

з метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності 
Товариства на 2015 - 2016 роки, у відповідності до Закону України "Про акціонерні 
товариства", надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть 
вчинятись Товариством у період з 22.06.2015 року і до 21.06.2016 року (включно), якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських 
правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності за 2014 рік, а саме: 

правочинів по відчуженню Товариством виробленої, ним продукції, виконанню 
Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам - вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму, еквівалентну 1 800 000 000,00 гривень (один мільярд вісімсот 
мільйонів гривень 00 копійок); 

правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що відносяться до 
об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню 
Товариством об'єктів нерухомого майна, - вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 
00 копійок); 

правочинів по розпорядженню основними засобами Товариства, що не відносяться до 
об'єктів нерухомого майна (передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством 
машин, обладнання, комплектуючих, - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
суму, еквівалентну 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); 

правочинів по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи 
сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та іншого майна (в тому числі цінних паперів) -



вартість кожного ііравочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 
гривень (сімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); 

правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори 
позики, кредитні договори), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок); 

правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх 
зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - вартість ножного 
правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів 
гривень 00 копійок); 

правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по 
укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права 
вимоги), - вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 
000 000,00 гривень (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок), 

правочинів, направлених на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями яких 
є треті особи — вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, 
еквівалентну 300 000 000,00 гривень (триста мільйонів гривень 00 копійок). 

Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності 
до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій 
редакції) відбувається виключно після підтвердження Нагдовою радою товариства згоди на їх 
вчинення. 

У період з 22.06.2015 року і до 21.06.2016 року, Наглядовій раді Товариства розглядати 
питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, 
якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських 
правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2014 рік. 

Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих 
викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав 
процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час 
ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані 
запити до управлінського персоналу , які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, 
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок 
шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були 
виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, 
діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними 
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 
Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства аудитор використав своє 
професійне судження та : 
а) ідентифікував ризики шахрайства шляхом розгляду інформації, отриманої під час 
процедур оцінки ризиків, та вивчання класів операцій ,залишків на рахунках та розкриттів у 
фінансових звітах; 
б) співвідніс ідентифіковані ризики шахрайства з тим, що може виявитись невірним на рівні 
тверджень ; 
в) розглянув вірогідну величину потенційного викривлення включно з можливістю, що ризик 
може призвести до численних викривлень, та вірогідністю фактичної наявності самого 
ризику. 



На протязі аудиторської перевірки за 2015 рік ( під час виконання аудиторських 
процедур), аудитор отримав розуміння системи контролю, які були розроблені та 
впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення 
шахрайства. Отримання такого розуміння, використання свого професійного судження та 
виконання усіх вищевказаних процедур ідентифікації та оцінки ризиків аудитором 
викривлення фінансової звітності товариства внаслідок шахрайства не встановлено. 
Таким чином,аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в Публічному 
акціонерному товаристві «Запорізькій оліяжиркомбінат» у 2015 р. внаслідок шахрайства. 

Розкриття інформації щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою 
звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається разом з фінансовою звітністю 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою 
звітністю. 

Розкриття інформації щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства 

Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані необхідні процедури 
оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числи в наслідок шахрайства. Аудитор не 
отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства внаслідок 
шахрайства. 

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні 
товариства" 

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що 
фінансова звітність за 2015 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про 
фінансово-господарську діяльність Товариства. 

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під 
час проведення фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення 
бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації 
аудиторської думки та про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки". 

Висловлення думки аудитора про показники фінансової стабільності та 
платоспроможності ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» за 2015 рік 

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 
фінансової стабільності та платоспроможності за 2015 р. 

ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 

№ Показник Станом на 
01.01.2015 р. 

Станом на 
31.12.2015 р. 

Нормативні 
значення 

1. Коефіцієнт покриття 0,45 0,55 >1 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,29 0,47 0,6-0,8 
3. Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
0,00731 0,0168 >0 збільшення 

4. Коефіцієнт платоспроможності 
(автономії) 

0,23 0,31 >0,5 

5. Коефіцієнт фінансування 3,29 2,20 <1 збільшення 
6. Сума коштів у розпорядженні 

підприємства (тис. грн.) 
984248,0 1017793 34159,0 

7. Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу 

(1,81) (0,99) >0 збільшення 

8. Коефіцієнт забезпечення (0,55) (0,45) Не менш ніж 0 



власними оборотними засобами 
9. Чистий оборотний капітал (тис. 

грн.) 
(415562) (313567) >0 збільшення 

Загальний коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних коштів підприємства для 
погашення своєї заборгованості і показує скільки грошових одиниць обігових коштів 
припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Критичне значення його 
рівне 1. Згідно з балансом ПАТ «ЗОЖК» цей коефіцієнт на 01.01.2015 р,- 0,45, на 31.12.2015 
р.- 0,55, він збільшився на 0,1. 

Коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує, наскільки можливим є погашення 
короткострокових зобов'язань за рахунок коштів на поточному рахунку та інших рахунках в 
установах банку, а також коштів у короткострокових цінних паперах та дебіторській 
заборгованості. Підприємство має можливість погасити короткострокові зобов'язання. На 
01.01.2015 р. він становить 0,29, на 31.12.2015 р.- 0,47, він збільшився на 0,18. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує наскільки можливим є негайне погашення 
короткострокових зобов'язань швидко ліквідними грошовими засобами та цінними паперами. 
Він становить на 01.01.2015 р,- 0,00731, на 31.12.2015 р.- 0,0168, він збільшився на 0,00949. 

Коефіцієнт автономії показує вагу власних коштів в загальній сумі джерел фінансування, його 
нормативне значення > 0,5: 
- на 01.01.2015 р.-0,23 ; 
- на 31.12.2015 р.-0,31 . 
За цей період відбулося збільшення коштів у розпорядженні підприємства на 134159 тис. грн. 

На мою думку, фінансовий стан ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» станом на 31.12.2015 р. 
можна охарактеризувати як нестабільний. 

Ґрунтуючись на отриманих аудиторських доказах аудитор вважає, що не існує суттєвої 
невизначеності стосовно подій чи умов, які можуть поставити під значний сумнів здатність 
товариства безперервно продовжувати діяльність. 

Важливі аспекти облікової політики ПАТ «Запорізькій оліяжиркомбінат» 

Доходи від реалізації продукції відображається в момент переходу до покупця 
суттєвих ризиків та вигод, що випливають з права власності згідно договорів купівлі-
продажу. Доходи від надання послуг визнається в тому періоді, коли послуги були надані та 
результати угоди, що передбачає надання послуг, можуть бути надійно оцінені. Витрати, 
понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли по умовам оренди передаються в 
основному всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з 
критеріїв визнання визначеному в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікуються 
як операційна оренда. У разі надання в операційну оренду майна ПАТ «ЗОЖК», суми, що 
підлягають отриманню від орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі 
нарахованих поточних платежів. 

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість 
внаслідок минулої події, існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття 
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 
зобов'язання. 

Всі винагороди працівникам у ПАТ «ЗОЖК» обліковуються як поточні, відповідно 
до МСБО 19. Підприємство визнає очікувану вартість поточних виплат працівникам за 
відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують 



їхні права на майбутні виплати відпускних. Оплата праці проводиться згідно з колективним 
договором ПАТ «ЗОЖК» та вимогами МСБ019. 

У процесі господарської діяльності сплачуються обов'язкові внески до державного 
Пенсійного фонду за своїх працівників, у розмірі передбаченим Законодавством України. 
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної 
плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що 
надають їм права на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня. 
Підприємство не має недержавної пенсійної програми. 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та 
відстроченого податків. Сума поточного податку визначається з урахуванням розміру 
оподатковуваного прибутку, що отримана за рік. Нарахування витрат по поточному податку 
на прибуток здійснюється з урахуванням діючих ставок податку. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та 
являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. 

ПАТ «ЗОЖК» первісно оцінює основні засоби за доцільною собівартістю. 
Розглянувши доречність застосування будь - якого з виключень, передбачених МСФ31, щодо 
ретроспективного застосування, керівництво ПАТ «ЗОЖК» вирішило застосовувати 
історичну собівартість основних засобів якості доцільної собівартості основних засобів. 
Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь - яка накопичена амортизація та 

будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Підприємство визначає матеріальний 
об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї 
діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних 
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та 
первісна вартість яких більше 6000 грн. Для оцінки основних засобів після визнання 
застосовується модель собівартості, при якій об'єкт основних засобів враховується по його 
собівартості мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від 
зменшення корисності. Об'єкти незавершеного будівництва відображені по первісної вартості 
з нарахуванням амортизації з моменту готовності до експлуатації. До вартості незавершеного 
будівництва також включаються витрати по фінансуванню, здійснені протягом будівництва, 
якщо воно проводиться за рахунок позикових коштів. 

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом від вартості 
кожного об'єкту основних засобів (за мінусом його ліквідаційної вартості) протягом 
очікуваних строків корисного використання. Витрати на реконструкцію та модернізацію 
капіталізуються, при цьому замінні активи підлягають списанню. Витрати на ремонт 
відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони були здійснені. 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. 
Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, 
амортизуються протягом терміну чинності цих прав. Нематеріальні активи в основному 
включають в себе патенти, ліцензії та програмне забезпечення. 

Вартість товарно-матеріальних запасів оцінюється як найменше з двох величин: 
середньозваженої собівартості та чистої вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це 
розрахункова ціна можливої продажі в процесі звичайної діяльності за вирахуванням витрат 
по продажі. При вибутті ТМЦ (переміщення, списання у виробництво, реалізація, інше 
списання) собівартість одиниці запасів визначати шляхом використання середньозваженої 
собівартості (п.25 МСБУ2). Фінансові активи та зобов'язання включають грошові кошти та їх 



еквіваленти, фінансові активи, наявні для продажу, дебіторську заборгованість, позикові 
кошти, кредиторську заборгованість постачальникам і підрядникам, іншу кредиторську 
заборгованість і інші фінансові активи і спочатку відображаються за справедливою вартістю, 
скоригованої на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з придбанням, на дату, коли 
Підприємство стає однією зі сторін договору. Фінансові активи списуються з обліку частково 
або повністю тільки тоді, коли права відповідні вигоди, визначені в відповідному договорі, 
втрачені, передані, припинені або термін їх дії закінчився. Фінансові зобов'язання списуються 
з обліку повністю чи частково лише у випадку, якщо зобов'язання, визначене в відповідному 
договорі, було виконано, скасовано, або термін його дії закінчився. Справедлива вартість 
фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше року після звітної дати, 
включаючи торговельну та іншу дебіторську і кредиторську заборгованість, вважається рівній 
їх балансової вартості, за винятком тих випадків, коли на звітну дату існують ознаки їх 
знецінення. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як 
поточна (одержання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як 
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). 

Первісне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська 
заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість 
реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з урахуванням наданих знижок, повернень 
товарів та безнадійної заборгованості. 

Резерв сумнівних боргів формується методом застосування абсолютної суми 
сумнівної заборгованості. Грошові кошти ПАТ «ЗОЖК» включають грошові кошти в банках, 
наявність грошові кошти в касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не 
обмежені у використанні. Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про 
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла 
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є 
ймовірним. Підприємство використовує оцінки та робить допущення, які впливають на 
активи і зобов'язання що відображаються у фінансової звітності. Оцінки піддаються 
постійному критичному аналізу і засновані на минулому досвіді керівництва та інших 
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються 
обгрунтованими в сформованих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від 
даних оцінок і припущень. Крім оцінок, керівництво також використовує деякі судження в 
процесі застосування облікової політики. Судження, які надають найбільш значний вплив на 
показники, відображені в фінансової звітності, та оцінки, які можуть призвести до 
необхідності істотного коректування балансової вартості активів та зобов'язань протягом 
наступного року, включають строки корисного використання основних засобів. 

ПАТ «ЗОЖК» зобов'язане компенсувати Державному пенсійному фонду України 
с>лш пенсійних виплат, що здійснюються державою працівникам, які працювали протягом 
певного часу в шкідливих умовах, які визначені нормативно-правовими актами України, і 
тому мають право виходу на пенсію до настання пенсійного віку та на пенсійне забезпечення, 
передбачене при досягненні певного віку, визначеного нормативно-правовими актами 
України. При визначенні сум, які у майбутньому будуть компенсовані державі, існує ряд 
невизначеностей: 

скористається працівник правом на достроковий вихід чи ні, 
суми пенсій на момент виходу працівника на пенсію, 
зміни в законодавстві України, пов'язані з таким пенсійним забезпеченням. 

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема 
Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» обліковуються основні засоби, первісна вартість 1223734 тис. грн. знос -



601559 тис. гри. , залишкова вартість - 622175 тис. гри. Основні засоби є власністю 
Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат», орендованих основних 
засобів в обліку не відображено. Аудитор підтверджує достовірність оцінки та відповідність 
критеріям визнання основних засобів на підприємстві за МСБО 16 «Основні засоби». 
Підприємством адекватно відображаються в обліку та звітності надходження, реалізація, 
ліквідація та інше вибуття основних засобів. Ремонт, модернізація та переоцінка 
відображаються в обліку відповідно до вимог МСБО 16. Методом амортизації основних 
засобів підприємством обрано прямолінійний метод, що відповідає обраній обліковій 
політиці підприємства. У податковому обліку основні засоби обліковуються та 
амортизуються згідно положень Податкового Кодексу України 2 грудня 2010 року N 2755-УІ 
зі змінами та доповненнями. Фінансовий звіт, що додається, подає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, інформацію про основні засоби Публічного акціонерного товариства «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» . Нематеріальні активи відображаються в обліку та звітності згідно з 
МСБО № 38 "Нематеріальні активи". Первісна оцінка придбання запасів у перевіреному 
періоді відповідали порядку, встановленому МСБО № 2 «Запаси». Визначені методи оцінки 
вибуття запасів, згідно обраній обліковій політиці підприємства, були незмінними протягом 
звітного періоду.Вартість запасів, яка відображена у фінансовій звітності товариства на 31 
грудня 2015 року відповідає даним регістрів бухгалтерського обліку. Метод вибуття запасів, 
обраний підприємством та відповідно зафіксований у наказі «Про облікову політику 
Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» , відповідає МСБО № 2 
«Запаси». Станом на 31.12.2015 р. вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» становить 
155934 тис. грн. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на 31.12.2015 р. 
складає - 8717 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість на дату балансу складає 
49661 тис. грн. Дебіторська заборгованість Публічного акціонерного товариства «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» обліковується згідно з положеннями МСБО. Аудитором підтверджується 
повнота розкриття інформації про дебіторську заборгованість в фінансовій звітності. Грошові 
кошти та їх еквіваленти на балансі товариства на звітну дату відображено достовірно та 
відображає дані бухгалтерського обліку та первинних документів щодо залишків коштів на 
поточних рахунках Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» 
Інші оборотні активи відображені на дату балансу в сумі 68 тис. грн. Аудитор підтверджує, 
що Публічне акціонерне товариство «Запорізькій оліяжиркомбінат» повністю розкрило 
інформацію за видами активів відповідно до встановлених нормативів міжнародних 
стандартів фінансової звітності. Формування статутного капіталу було виконано з 
дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». За даними первинних 
облікових регістрів бухгалтерського обліку станом на 31.12.2015 р. внески здійснено у 
повному обсязі. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 
класу Шану рахунків, аналітичний облік відповідає синтетичному. Аудитор підтверджує 
правильність та адекватність визначення власного капіталу, його структури та призначення. 
Станом на 31.12.2015 р. на балансі Публічного акціонерного товариства «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» обліковуються поточні зобов'язання. Всі суми кредиторської 
заборгованості підтверджуються розрахунковими документами. Облік зобов'язань 
проводиться згідно з положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності, в тому числі 
з МСБО 1 «Подання фінансових звітів», та МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені 
зобов'язання і непередбачені активи». Аудитор підтверджує реальність розміру зобов'язань у 
Ьінансовій звітності підприємства. Аудитор підтверджує розкриття інформації про 
зобов'язання відповідно до встановлених нормативів національних положень (стандартів) 
б>хгалтерського обліку. Аудитором підтверджується правильність визначення чистого 
доходу від реалізації продукції за 2015 рік у сумі 1461128 тис. грн. Інші операційні доходи -
114463 тис. грн. Визначення доходів в повної мірі відповідає вимогам МСБО 18 «Доходи». 
Витрати виробництва обліковуються відповідно МСБО 2 «Запаси». Склад витрат, порядок 
розподілу витрат здійснюється згідно з обліковою політикою підприємства та відповідає 
міжнародним стандартам фінансової звітності. Собівартість реалізованої продукції (товарів, 



робіт, послуг) у звітному 2015 році становила 1183972 тис. грн. Адміністративні витрати -
55877 тис. грн. Витрати на збут - 57761 тис. грн. Інші операційні витрати -188144 тис. грн. 
Податок на прибуток визнаний витратами згідно з МСБО 12 «Податок на збиток» в звітному 
періоді становив (360) тис. грн. У статті «Чистий фінансовий результат збиток у «Звіту про 
фінансові результати за 2015 рік» Публічного акціонерного товариства «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» відображено збиток у сумі 89065 тис. грн. Аудитор підтверджує реальність 
та точність фінансових результатів діяльності Публічного акціонерного товариства 
Запорізькій оліяжиркомбінат» , відображених у фінансовій звітності, достовірність даних 

про дохід (виручку) від реалізації продукції (робіт, послуг) згідно з МСБО 18 «Доходи», 
згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності. Рух грошових коштів 
відображений у Звіті про рух грошових коштів за 2015 рік обіг грошових коштів внаслідок 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в повній мірі відповідає вимогам МСБО 7 

Звіт про рух грошових коштів» та первинним обліковим регістрам. Власний капітал Звіт про 
власний капітал за 2015 рік, складений відповідно до МСБО 1 «Надання фінансової звітності» 
достовірно відображає дані бухгалтерського обліку. 
Примітки до річної звітності за 2015 рік в повної мірі розкривають додаткову інформацію про 
дані бухгалтерського обліку Товариства. Аудитор підтверджує відповідність даних 
фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Запорізькій оліяжиркомбінат» 
даним обліку та відповідність даних окремих форм звітності один одному. 
На мою думку, за перевіряємий період зобов'язання реально відображені в фінансовій 
звітності тау бухгалтерському обліку підприємства. 
На мою думку, облік власного капіталу підприємства станом на 31.12.2015 р. достовірно 
відображено у бухгалтерському обліку та звітності згідно з вимогами діючого 
законодавства України. 
Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням 
методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 
вимогам МСФЗ. Доходи Товариства акумулювались відповідно до правил бухгалтерського 
обліку, на рахунку класу 7 («Доходи і результати діяльності»), а облік витрат на рахунках 
класу 8 та 9 («Витрати діяльності»), що відповідає «Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій». Методи 
обліку доходів відповідають чинному законодавству та прийнятим в Україні стандартам 
бухгалтерського обліку. Фінансовий результат від здійснення діяльності. Витрати Товариства, 
відображені в формах звітності Звіт про фінансовий результат (Звіт про сукупний дохід) 
відповідно до даних бухгалтерського обліку та вимог МСФЗ. При проведенні перевірки, на 
підставі наданої Товариством інформації, порушень чинного законодавства нами не 
встановлено. 
Рух грошових потоків ПАТ «Запорізькій оліяжиркомбінат» за 2015 рік відображено у Звіті 
про рух грошових коштів за прямим методом нарахування. Звіт про власний капітал (ф. №4) 
складено у відповідності з вимогами МСФЗ.У звіті ф. № 4 за 2015 рік ПАТ «Запорізькій 
оліяжиркомбінат» за 2015 рік відображено детальна оцінка ефективності управління, 
визначення динаміки і перспективи економічних прав інвесторів. 

На мою думку, Статутний капітал Публічного акціонерного товариства «Завод агротехнічних 
машин» на момент проведення аудиторської перевірки сплачено повністю та у повному обсязі 
згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути 
на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його 
цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України „Про цінні папери та 
фондовий ринок „. 



ПАТ «Запорізькій оліяжиркомбінат» повідомило інформацію, що на протязі 2015 року 
дії. які можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів відбувалися : 

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій 

Код за ЄДРПОУ - для 
юридичних осіб -
резидентів або 
ідентифікаційний код 
з торговельного, 
судового або 
банківського реєстру 
країни, де офіційно 
зареєстрований 
іноземний суб'єкт 
господарської 
діяльності - для 
юридичних осіб 
нерезидентів 

>е Дата зміни 
іті І 

Дата 
повідомлення 
емітента 
особою, що 
здійснює 
облік права 
власності на 
акції в 
депозитарній 
системі або 
акціонером 

Повне 
найменування 
юридичної особи 
- власника пакета 
акцій або 
зазначення 
"фізична особа" 

Розмір частки 
акціонера до 
зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

Розмір 
частки 
акціонера 
після зміни 
(У 
відсотках 
до 
статутного 
капіталу) 

25.05.2015 22.05.2015 ГЛОС 
ТРЕЙДІНГ 
ЛТД. (GLOS 
TRADING LTD. 

31,325 15.43 

Зміст інформації:Х\УЪШЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИМ 
ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ" на підставі переліку акціонерів складеному станом на 19.05.2015 p., 
отриманого від депозитарної установи TOB "ІНТЕР-СЕРВІС РЕЄСТР" 22.05.2015 p., повідомляє про 
зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: Повне найменування: 
ГЛОС ТРЕЙДІНГ ЛТД. (GLOS TRADING LTD.) Місцезнаходження юридичної особи: 0000 Беліз 
Беліз Сіті Мепи Стріт, 1 Беліз Сіті, Беліз, Центральна Америка Ідентифікаційний код з торговельного 
реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - нерезидент: 31,325. Розмір частки 
акціонера до і після зміни пакета акцій: частка акціонера до змін 15,43% до статутного капіталу, після 
змін 0,00 % до статутного капіталу, до змін загальна кількість акцій складала 1647201 шт., після змін 
загальна кількість цінних паперів акціонера склала 0 шт. 

25.05.2015 22.05.2015 МЕИЕРСОН 
ЮНАЙТЕД 
ЛТД. 
(MEYERSON 
UNITED LTD.) 

659768 19.9999 

Зміст інформації: Повне найменування:МЕИЕРСОН ЮНАИТЕД ЛТД. (MEYERSON UNITED LTD.) 
Місцезнаходження юридичної особи:Британські Віргінські острови 873 Брит. Віргінські о-ви Тортола 
Вантерпул Плаза, П.С. 873 Вікхемз Кей. Ідентифікаційний код з торговельного реєстру країни, де 
ос іційно зареєстрована юридична особа - нерезидент: 659768Розмір частки акціонера до і після зміни 
пакета акцій: частка акціонера до змін 19,9999% до статутного капіталу, після змін 0,00 % до 
статутного капіталу, до змін загальна кількість акцій складала 2135010 шт., після змін загальна 
кількість цінних паперів акціонера склала 0 шт. 

25.05.2015 22.05.2015 ОЛБРЕИ 
АЛЬЯНС CA. 
(AULBREY 
ALLIANCE 
S.A.) 

28800 19.9999 0 

Зміст інформації: Повне найменування:ОЛБРЕИ АЛЬЯНС С.А. (AULBREY ALLIANCE S.A.) 
Місцезнаходження юридичної особи:Беліз Беліз Мепп Стріт. 1 Беліз Сіті, Центральна Америка 
Ідентифікаційний код з торговельного реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа -
нерезидент: 28800; Розмір частки акціонера до і після зміни пакета акцій: частка акціонера до змін 
19.9999% до статутного капіталу, після змін 0,00 % до статутного капіталу, до змін загальна кількість 



акцій складала 2135010 шт., після змін загальна кількість цінних паперів акціонера склала 0 шт. 
25.05.2015 22.05.2015 ЛОНГМАЛЛЕТ 

ЛІМІТЕД 
(LONGMALLET 
LIMITED) 

165494 24 

Зміст інформації: Повне найменування: ЛОНГМАЛЛЕТ ЛІМІТЕД (LONGMALLET LIMITED) 
Місцезнаходження юридичної особи: Кіпр-Кіпр LIMASSOL KALCHANTOS. 12 КАТО POLEMIDIA 
LIMASSOL CYPRUS ; Ідентифікаційний код з торговельного реєстру країни, де офіційно 
зареєстрована юридична особа - нерезидент: 165494; Розмір частки акціонера до і після зміни пакета 
акцій: частка акціонера до змін 24,00 % до статутного капіталу, після змін 0,00 % до статутного 
капіталу, до змін загальна кількість акцій складала 2562025 шт., після змін загальна кількість цінних 
паперів акціонера склала 0 шт. 

25.05.2015 22.05.2015 Щедро Груп 
лтд 
(SCHEDRO 
GROUP LTD) 

333394 0 98.4407 

Зміст інформації: Повне найменування: Щедро Груп ЛТД (SCHEDRO GROUP LTD) 
Місцезнаходження юридичної особи: Кіпр-Кіпр Arch Makariou III. буд.113,оф lst.floor. LIMASSOL 
CYPRUS 3021; Ідентифікаційний код з торговельного реєстру країни, де офіційно зареєстрована 
юридична особа - нерезидент: 333394; Розмір частки акціонера до і після зміни пакета акцій: частка 
акціонера до змін 0,00 % до статутного капіталу, після змін 98,4407 % до статутного капіталу, до змін 
загальна кількість акцій складала 0 шт., після змін загальна кількість цінних паперів акціонера склала 
10508643 шт. 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 
рішення 

Зміни 
(призначено або 
звільнено) 

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

Паспортні дані 
фізичної особи або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Володіє часткою 
в статутному 
капіталі емітента 
(у відсотках) 

22.06.2015 припинено 
повноваження 

Голова 
наглядової 
ради 

Яцкевич 
В'ячеслав 
Юрійович 

д/н д/н 
д/н 

9е-06 

Зміст інформації: Посадова особа Голова наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична 
! особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.06.2015 

р.: володіє 1 акціями, що складає 0,000009% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або 
частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 
грн.: на посаді особа перебувала Зроки 2 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів 
. "гичина прийняття цього рішення: повноваження припинені у зв"язку із закінченням терміну ; 
г дстави: рішення Загальних зборів акціонерів. 
22.06.2015 припинено 

повноваження 
член 
наглядової 
ради 

Волик 
Анатолій 
Олександрович 

д/н д/н 
д /н 

9е-06 

Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Волик Анатолій Олександрович (фізична 
ссоба не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.06.2015 
г . володіє 1 акціями, що складає 0,000009% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або 
-їстки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 
грн.; на посаді особа перебувала Зроки 2 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів 
. причина прийняття цього рішення: повноваження припинені у зв"язку із закінченням терміну ; 
підстави: рішення Загальних зборів акціонерів. 
22.06.2015 обрано член 

наглядової 
Волик 
Анатолій 

д/н д/н 
д /н 

9е-06 



ради Олександрович 
Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Волик Анатолій Олександрович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.06.2015 р.; володіє 1 
акціями, що складає 0,000009% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою 
соба володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; посади, які 

:оа обіймала протягом останніх п'яти років: директор департаменту , член наглядової ради ; 
- є погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: З 
-:ки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього 
: —е-нд: переобрання на новий термін; підстави: рішення Загальних зборів акціонерів. 
12.062015 обрано член 

наглядової 
ради 

Яцкевич 
В'ячеслав 
Юрійович 

д/нд/н 
д/н 

9е-06 

Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична особа 
не издала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.06.2015 р.; володіє 1 
ІІШІЖМИ. що складає 0,000009% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою 
х : о а володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; посади, які 
х ^ба обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора, голова наглядової ради ; 
- г погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: З 
роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього 
рішення: переобрання на новий термін; підстави: рішення Загальних зборів акціонерів. 
22.06.2015 обрано член 

наглядової 
ради 

Тартинських 
Олексій 
Миколайович 

д/нд/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Тартинських Олексій Миколайович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.06.2015 р.; володіє 0 
акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років: системний адміністратор; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 
рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: обраний замість 
Штек Владислава Олександровича за пропозицією акціонера; підстави: рішення Загальних зборів 

22.06.2015 припинено член Гура Юлія д/нд/н 0 
повноваження наглядової Олександрівна Д/н 

ради 
Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Гура Юлія Олександрівна (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.06.2015 р.; володіє 
0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа 
перебувала Зроки 2 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, 
:до прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів , причина прийняття 
ізого рішення: повноваження припинені у зв'язку із закінченням терміну ; підстави: рішення 

22.06.2015 обрано член Гура Юлія д/нд/н 0 
наглядової Олександрівна д/н 

• ради 
Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Гура Юлія Олександрівна (фізична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.06.2015 р.; володіє 0 акціями, 
що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в 
статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала 
протягом останніх п'яти років: спеціаліст,член наглядової ради ; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 
рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: переобрання на 

22.06.2015 припинено член Штек д/нд/н 0 
повноваження наглядової Владислав д/н 



ради Олександрович 
Зміст інформації: Посадова особа член наглядової ради Штек Владислав Олександрович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.06.2015 
р.: володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді 
особа перебувала Зроки 2 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів , причина 
прийняття цього рішення: повноваження припинені у зв'язку із закінченням терміну ; підстави: 

22.06.2015 обрано Голова Яцкевич д/н д/н 9е-06 
наглядової В'ячеслав д/н 
ради Юрійович 

Зміст інформації: Посадова особа Голова наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична 
:•: За не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 22.06.2015 р.; володіє 1 
акціями, шо складає 0,000009% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою 
х :юа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; посади, які 
<х:оба обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора, голова наглядової ради ; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: З 
роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: 

03.07.2015 звільнено член Волик Андрій д/н д/н 03.07.2015 
правління Юрійович д/н 

Зміст інформації: Посадова особа член правління Волик Андрій Юрійович (фізична особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 03.07.2015 р.; володіє 0 акціями, що складає 
0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному 
капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 4 роки 3 місяці; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про 
звільнення - Рішення наглядової ради , причина прийняття цього рішення: за пропозицією членів 
наглядової ради ; підстави: рішення Наглядової ради №1-к від 03.07.2015 року та наказ №490к від 

| 15.09.2015 звільнено Голова Яцкевич д/н д/н 9.36759е-06 
Наглядової В'ячеслав д/н 
ради Юрійович 

Зміст інформації: Посадова особа Голова Наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади 15.09.2015 р.; володіє 1 
акціями, що складає 0.00000936759% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, 
ЇКОЮ особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; на 
посаді особа перебувала з 22.06.2015року ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Орган, що прийняв рішення про звільнення - Загальні збори акціонерів , причина прийняття 

:го рішення: переобрання на новий термін за пропозицією акціонерів ; підстави: рішення загальних 
зборів. 
15.092015 обрано Член Яцкевич д/н д/н 9.36759е-06 

Наглядової В'ячеслав д/н 
ради Юрійович 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична особа 
-:г надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 1 
акціями, що складає 0.00000936759% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, 
?кою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; 
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради заступник 
директора ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано 
особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина 
прийняття цього рішення: Обраний на новий термін за пропозицією акціонерів ; підстави: рішення 

15.09.2015 припинено Член Волик д/н д/н 9.36759е-06 
повноваження Наглядової Анатолій д/н 

ради Олександрович 



1_7_ 
Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Волик Анатолій Олександрович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 15.09.2015 
р.: володіє 1 акціями, що складає 0.00000936759% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій 
або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 
~тн.: на посаді особа перебувала з 22.06.2015 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові 

очини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів 
. причина прийняття цього рішення: переобрання на новий термін ; підстави: рішення загальних 

15.09.2015 обрано Член Волик д/нд/н 9.36759е-06 
Наглядової Анатолій д/н 
ради Олександрович 

З міст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Волик Анатолій Олександрович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 1 
акціями, що складає 0.00000936759% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, 
иссчо особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; 
а :сади. які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, керівник 
департаменту ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
х г а н о особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина 
прийняття цього рішення: Обраний на новий термін за пропозицією акціонерів ; підстави: рішення 

15.09.2015 обрано Член Щербина д/нд/н 0 
Наглядової Максим д/н 
ради Віталійович 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Щербина Максим Віталійович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 0 
акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління, член наглядової ради ,; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 
прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: 
Обраний за пропозицією акціонерів ; підстави: рішення загальних зборів. 
15.09.2015 припинено 

повноваження 
Член 
Наглядової 
ради 

Гура Юлія 
Олександрівна 

д/нд/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Гура Юлія Олександрівна (фізична особа не 
надаїа згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 15.09.2015 р.; володіє 
; акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
золодіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа 
неребуваїа з 22.06.2015 року ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
І рган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів , причина 
прийняття цього рішення: у зв"язку з обранням на новий термін; підстави: рішення загальних зборів. 
-.5.09.2015 обрано Член 

Наглядової 
ради 

Гура Юлія 
Олександрівна 

д/нд/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Гура Юлія Олександрівна (фізична особа не 
надаїа згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 0 акціями, 
що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в 
статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала 
протягом останніх п'яти років: член наглядової ради, економіст; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки . Орган, що прийняв 
рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: Обраний на 

15.09.2015 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Тартинських 
Олексій 
Миколайович 

д/нд/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Тартинських Олексій Миколайович (фізична 



ос оба не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 15.09.2015 
р - іодіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або 
чистки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 
:г - на посаді особа перебувала з 22.06.2015 року; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
Іж» - ини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, 
чрлина прийняття цього рішення: Припинені за рішенням загальних зборів у зв 'язку з обранням на 

термін; підстави: рішення загальних зборів. 
. 5 .092015 обрано Член 

Наглядової 
ради 

Тартинських 
Олексій 
Миколайович 

д / н д / н 
д/н 

0 

: • : т інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Тартинських Олексій Миколайович (фізична 
оба не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 0 

ш и ш , що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
ас л :а>: в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа 
:•: іймала протягом останніх п'яти років: системний адміністратор, член наглядової ради ; 
-є - : гашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: З 
роси . Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього 
: _ення: Обраний на новий термін за пропозицією акціонерів ; підстави: рішення загальних зборі«. 
15.09.2015 обрано Член 

Наглядової 
ради 

Зубов Дмитро 
Миколайович 

д/н д/н 
д/н 

0 

Зміст інформації: Посадова особа Член Наглядової ради Зубов Дмитро Миколайович (фізична особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 0 
акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років: директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання -
Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: Обраний на посаду за пропозицією 

15.09.2015 обрано Член Вовкобой д / н д / н 0 
наглядової Димитрій д/н 
ради Олексійович 

Зміст інформації: Посадова особа Член наглядової ради Вовкобой Димитрій Олексійович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 15.09.2015 р.; володіє 0 
акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа 
володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років: Заступник директора з безпеки; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв 
рішення про обрання - Загальні збори акціонерів , причина прийняття цього рішення: за пропозицією 

22.09.2015 призначено Голова Яцкевич д/н д/н д/н 9.36759е-06 
Наглядової В'ячеслав 
ради Юрійович 

Зміст інформації: Посадова особа Голова Наглядової ради Яцкевич В'ячеслав Юрійович (фізична 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 22.09.2015 р.; володіє 1 
акціями, що складає 0.00000936759% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, 
якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 34,90 грн.; 
посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради заступник 
директора ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який 
призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Наглядова рада, причина 
прийняття цього рішення: Обрання на новий строк ; підстави: рішення наглядової ради. 

Основні відомості про емітента: 

Повне найменування Публічне акціонерне товариство 
«Запорізькій оліяжиркомбінат» 

Код за Єдиним державним реєстром 00373847 



підприємств та організації України 
Місцезнаходження 69014,Запорізька область, М.Запоріжжя, 

вул.Харчова,буд.З 
Дата державної реєстрації 19.05.1994р. № 526948 

Основні відомості про Аудиторську фірму 

Повне найменування юридичної особи 
відповідно до установчих документів; 

TOB Аудиторська Фірма «Статус» 

Номер і дата видачі Свідоцтво про внесення 
до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

які одноособово надають аудиторські 
" слу ги, виданого Аудиторською палатою 

України; 

№ 1111 від 30.03.2001р., яке чинне до 
26.11.2020 р. 

Місцезнаходження юридичної особи 69063 м. Запоріжжя, проспект Леніна, 176-
78 

Телефон (факс) юридичної особи 061-289-76-53 

.Іата видачі Свідоцтва про відповідність 
системи контролю якості, номер рішення 
АПУ 

29.09.2011р. №239\4 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних 
паперів, виданого Комісією; 

П 000338 від 14.01.2016 р., яке чинне до 
26.11.2020 р. 

Основні відомості про здійснення договору на проведення аудиту 

Дата і номер договору на проведення 
аудиту 

10.02.2016.р. № 50 

Дата початку проведення аудиту 
Дата закінчення проведення аудиту 

10.02.2016р. 
01.04.2016р. 

Директор 

Сертифікат аудитора серія А 
N° 002735, наданий рішенням АПУ 
№ 82 від 02.11.1995 р., яке чинне до 02.11.2019 р. 

Дата надання аудиторського висновку (звіту) - 1 квітня 2016р. 

м. Запоріжжя 

Адреса - 69035, М.Запоріжжя, пр. Леніна, б. 176, оф. 78 

Т.О. Горбунова 


