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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2016 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Державне підприємство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 20572069 

4. Місцезнаходження 

 08307 Київська обл., м.Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль" 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 044-281-74-83, 044-281-72-65 

6. Електронна поштова адреса 

 g.podstrielova@kbp.aero 

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 25.07.2016 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://new.kbp.aero/

partner/library/ в мережі Інтернет 25.07.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1.  Основні відомості про емітента X 

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

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

значних правочинів  

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

правочинів  

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Примітки: 



Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство 

не створювало у звiтному перiодi юридичних осiб. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня. 

Iнформацiя про випуски акцiй емiтента не надається, тому що Товариство не випускало акцiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iнших цiнних паперiв. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до емiтентiв, 

якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi.  

Iнформацiя, зазначена в пунктах 9-15 не надається, тому що в Товариства не здiйснювалися дiї 

що зазначенi в даних пунктах.   

Фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку Товариством 

не складалась.  

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй.  

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПIЛЬ" 

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

 АОО №099015 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.03.1993 

4. Територія (область) 

 Київська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 556521000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 100 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 3880 

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

 52.23 - Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту 

 46.17 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

 55.10 - Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування 

10. Органи управління підприємства 

 ДП МА "БОРИСПIЛЬ" є державним комерцiйним пiдприємством цивiльної авiацiї, яке 

засноване на державнiй власностi та входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури 

України, яке є Уповноваженим органом управлiння.Уповноважений орган управлiння 

затверджує Статут аеропорту, призначає та звiльняє Генерального директора, головного 

бухгалтера.За погодженням Уповноваженого органу управлiння:- Пiдприємство володiє, 

користується та розпоряджається майном Аеропорту, що належить йому на правi вiдання, 

вчиняючи щодо такого майна будь-якi дiї, що не суперечать законодавству;Пiдприємство 

матиме право безоплатно передавати належне йому майно iншим юридичним особам чи 

громадянам, крiм випадкiв, передбачених законом;- Пiдприємство може добровiльно 

вiдмовлятися вiд права постiйного користування земельною дiлянкою (її часткою);Лише за 

попередньою згодою Уповноваженого органу управлiння:- Пiдприємство матиме право 

вiдчужувати майновi об'єкти, що належать до основних фондiв;-Пiдприємство матиме право 

вiддавати в заставу, спiльну дiяльнiсть, концесiю, управлiння, оренду майновi об'єкти, що 

належать до основних фондiв, здавати в оренду цiлiснi майновi комплекси структурних одиниць 

та пiдроздiлiв Аеропорту;Пiдприємство матиме право списувати з балансу не повнiстю 

амортизованих основних фондiв, а також проводити прискорену амортизацiю основних 

засобiв;Уповноважений орган управлiння розробляє стратегiю розвитку Аеропорту, згiдно якої 

Пiдприємство планує свою дiяльнiсть (злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення).За 

рiшенням Уповноваженого органу управлiння здiйснюється лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, 

приєднання, подiл, видiлення, перетворення).Уповноважений орган управлiння у разi лiквiдацiї 

Пiдприємства створює лiквiдацiйну комiсiю, до якої входять представники Уповноваженого 

органу управлiння та Аеропорту,затверджує лiквiдацiйний баланс.Iншi органи управлiння 

(ревiзiйна комiсiя, наглядова рада тощо) вiдсутнi. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 



2) МФО банку 

 380333 

3) поточний рахунок 

 26003024334648 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний банк України" 

5) МФО банку 

 380333 

6) поточний рахунок 

 26003024334648 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з охорони 

власностi та громадян 

АЕ №184916 20.02.2013 Мiнiстерство Внутрiшнiх 

Справ України 

 

Опис 
Строк дiї необмежений з 22.01.2013р. Подовження термiну дiї лiцензiї 

не вимагається. 

Проектування, монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв 

протипожежного захисту та 

систем опалення, оцiнка 

протипожежного стану об'єктiв 

АЕ №291747 17.04.2014 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацiй 

 

Опис 
Строк дiї необмежений з 10.03.2011р. Подовження термiну дiї лiцензiї 

не вимагається. 

На користування 

радiочастотним ресурсом 

України 

АЕ №269026 13.05.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

08.07.2018 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати 

Централiзоване водопостачання 

та водовiдведення 

АЕ №292453 21.01.2015 Київська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

29.12.2019 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Надання послуг телефонного 

зв'язку 

АВ №303378 21.12.2006 Нацiональна комiсiя з питань 

регулювання зв'язку України 

09.12.2018 

Опис 

Лiцензiя на право надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих 

об'єктiв) - мiсцевого у мережах подвiйного призначення з правом 

створення власної мережi ємнiстю понад 1 000 (однiєї тисячi) 

абонентських номерiв на територiї м. Київ та Київської областi 

вiдповiдно до Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi 

з надання послуг телефонного зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв), 

затверджених спiльним наказом Держпiдприємництва України та 

Держкомзв'язку України вiд 13.02.2001р. № 33/16 i зареєстрованих в 

Мiн'юстi України 05.03.2001р. № 194/5385, видана Нацiональна 

комiсiя з питань регулювання зв'язку України. Пiсля закiнчення 

термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Користування радiочастотним 

ресурсом України 

АВ №613851 17.02.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

04.05.2017 



iнформатизацiї 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати 

Користування радiочастотним 

ресурсом України 

АЕ №286179 12.02.2014 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

07.06.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку 

АЕ №269437 19.09.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформацiтицiї 

19.09.2023 

Опис 

Лiцензiя на право надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного 

зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 номерiв з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в 

користування каналiв електрозв'язку на територiї м.Київ та Київськiй 

обл. Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Постачання теплової енергiї АВ №600548 15.08.2012 Київська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

14.08.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати 

Виробництво теплової енергiї АВ №600546 15.08.2012 Київська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

14.08.2017 

Опис 

Лiцензiя на виробництво теплової енергiї (крiм певних видiв 

господарської дiяльностi у сферi теплопостачання, якщо теплова 

енергiя виробляється на теплоелектроценралях, конгерацiйних 

установках та установках з використанням нетрадицiйних або 

поновлюваних джерел енергiї). Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю 

планується поновлювати. 

Транспортування теплової 

енергiї магiстральними та 

мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами 

АВ №600547 15.08.2012 Київська обласна державна 

адмiнiстрацiя 

14.08.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

На перевезення радiоактивних 

матерiалiв 

ОВ №000986 31.10.2012 Державна iнспекцiя ядерного 

регулювання України 

31.08.2019 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Придбання, зберiгання, 

використання наркотичних 

засобiв (списку 1 таблицi II та 

списку 1 таблицi III), 

психотропних речовин (списку 2 

таблицi II та списку 2 таблицi 

III), прекурсорiв (списку 2 

таблицi IV) "Перелiку 

наркотичних засобiв, 

психотропних речов 

АЕ №190156 11.01.2013 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

27.12.2017 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Медична практика АЕ №459069 29.07.2014 Мiнiстерство охорони здоров'я 

України 

 

Опис 
Строк дiї необмежений з 26.06.2014р. Подовження термiну дiї лiцензiї 

не вимагається. 

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V 

категорiї складностi 

Рiшення ДАБI 

№37-Л 

22.10.2015 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

05.10.2020 

Опис Лiцензiя Державної архiтектурно-будiвельної iнспекцiї (рiшення 



№37-Л вiд 05.10.2015р.) на господарську дiяльнiсть з будiвництва 

об'єктiв IV i V категорiї скоадностi (за перелiком видiв робiт згiдно з 

додатком). Реєстрацiйний запис вiд 22.10.2015р. №2013021793. Пiсля 

закiнчення термiну дiї лiцензiю планується поновлювати. 

Ветеринарна практика Рiшення 

Держветфiтос 

11.12.2015 Державна ветеринарна та 

фiтосанiтарна служба України 

 

Опис 

Лiцензiя на здiйснення ветеринарної практики видана Державною 

ветеринарною та фiтосанiтарною слудбою України (рiшення вiд 

02.12.2015р. №2438). Строк дiї необмежений з 02.12.2015р. 

Подовження термiну дiї лiцензiї не вимагається.     

Дозвiл на митно брокерськ 

дiяльнiсть 

АА 000119 27.11.2012 Державна фiскальна служба 

України 

 

Опис 

Дозвiл на митноброкерську дiяльнiсть виданий Державною 

фiскальною службою України, протокол засiдання спiльної робочої 

групи Державної фiскальної служби України, Адмiнiстрацiї Державної 

прикордонної служби України вiд 27.11.2015, номер та дата запису в 

реєстрi митних брокерiв - серiя АА №000119 вiд 27.11.2015. 

Подовження термiну дiї дозволу не вимагається.     

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Виконуючий обов'язки генерального директора 

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

 Дихне Євгенiй Григорович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 КР 023667 13.02.1996 Ленiнський РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 31 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор з органiзацiї пасажирських перевезень Головного пасажирського управлiння 

Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту "Укрзалiзниця". 

8. Опис 

 З 19 вересня 2014 року безстроково, на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення 

Уповноваженим органом управлiння, наказом Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 

18.09.2014 №180-О призначено Дихне Євгенiя Григоровича виконуючим обов'язки генерального 

директора державного пiдприємства "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль". Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Виконувач обов'язкiв головного бухгалтера 

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

 Шиловцева Ганна Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 ММ 077849 07.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМ УМВС України в Харкiвськiй 

областi 



4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 23 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Провiдний фахiвець з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ТОВ "Агро 

Нованива". 

8. Опис 

 Рiшенням виконуючого обов'язки генерального директора ДП МА "БОРИСПIЛЬ" вiд 

09.10.2014р. (Наказ № 11-07/1-1136/п вiд 09.10.2014р.) Шиловцеву Ганну Олександрiвну з 

09.10.2014р. призначено виконувачем обов'язкiв головного бухгалтера на перiод до прийняття 

вiдповiдного рiшення Уповноваженим органом управлiння. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. 

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 

  Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 00032112 

4. Місцезнаходження 

 03150, м.Київ, вул.Горького, 127 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ №286514 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 08.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)247-89-27 (044) 247-89-81 

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг) 

9. Опис 

 Послуги з торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг). 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "П.С.П. Аудит" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 36412992 

4. Місцезнаходження 

 03135, м.Київ, вул.Золотоустiвська,23 А,/Лiтера "М"/ 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 201/3 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 23.04.2009 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)281-06-07 (044)281-06-07 



8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту 

9. Опис 

 Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту. 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 21672206 

4. Місцезнаходження 

 01004, м.Київ, вул.Шовковична 42-44 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АД №034421 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 11.06.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)277-50-00 (044)277-50-01 

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

 Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку. 

 

1. Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30370711 

4. Місцезнаходження 

 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, буд.17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 2092 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)279-66-51 (044)279-13-22 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

 Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв 

емiтента. 

 

Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової 

ради Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 

04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

 

 



1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українське кредитно-рейтингове агенство" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 36049978 

4. Місцезнаходження 

 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, буд.16/13 "А" 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 7 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 10.04.2012 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)200-10-31 (044)200-10-32 

8. Вид діяльності 

 Визначення та пiдтвердження кредитного рейтингу 

9. Опис 

 Надає послуги з визначення рейтингової оцiнки 

 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IBI-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ 

 33262696 

4. Місцезнаходження 

 03164, м.Київ, вул. Обухiвська, буд.135, к.11 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 3 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 12.04.2010 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044)362-90-84 (044)521-20-15 

8. Вид діяльності 

 Визначення та пiдтвердження кредитного рейтингу 

9. Опис 

 Надає послуги з визначення рейтингової оцiнки 

 



VІІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменуван

ня органу, 

що 

зареєстрував 

випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу за 

звітний 

період (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

20.07.2012 182/2/12 Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

відсоткові 1000 250000 Бездокумента

рні іменні 

250000000 23 згiдно 

графiку у 

перiод з 

06.02.13 по 

05.05.17 

14335000 05.05.2017 

Опис 

На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ 

"Фондова бiржа ПФТС". Спосiб розмiщення - публiчне. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва нового термiнального комплексу "D", паркiнгу. 

Дострокове погашення: не передбачається. 

 

Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi вiдсутнi. 

20.07.2012 181/2/12 Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

відсоткові 1000 250000 Бездокумента

рні іменні 

250000000 23 згiдно 

графiку у 

перiод з 

02.01.13 по 

30.09.16 

5734000 30.09.2016 

Опис 

На зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на фондовiй бiржi ПАТ 

"Фондова бiржа ПФТС". Спосiб розмiщення - публiчне. Мета емiсiї - фiнансування будiвництва нового термiнального комплексу "D", паркiнгу. 

Дострокове погашення: не передбачається. 

 

22.06.2015р. проведено викуп  облiгацiй серiї "К" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №215-ДД/2015  вiд 22.06.2015р. укладеного 

з АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 40 000 шт. (сто десять тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних 

паперiв - 40 000 000,00 грн. (сто десять мiльйонiв гривень). 

 

11.12.2015р. проведено викуп облiгацiй серiї "К" згiдно договору купiвлi-продажу цiнних паперiв №312-ДД/2015 вiд 11.12.2015р укладеного з 

АТ "Укрексiмбанк", загальна кiлькiсть викуплених цiнних паперiв - 110 000 шт. (сто десять тисяч штук), загальна номiнальна вартiсть цiнних 

паперiв - 110 000 000,00 грн. (сто десять мiльйонiв гривень). 

 



Станом на 30.06.2016р. на балансi ДП МА "БОРИСПIЛЬ" облiковується 100 000 шт. цiнних паперiв серiї "К", загальна номiнальна вартiсть яких 

складає 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв гривень). 

 

Факти лiстингу/делiстингу у звiтному перiодi вiдсутнi. 

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 2 313 598 X X 

у тому числі:  

Кредит Мiнiстерства фiнансiв 

України 

10.03.2006 1 614 305 2.5 20.03.2035 

АТ "Укрексiмбанк" 11.03.2014 466 020 11 31.12.2018 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 23.01.2012 109 000 20 28.12.2018 

ПАТ АБ "Укргазбанк" 23.01.2012 124 273 11.5 28.12.2018 

Зобов’язання за цінними паперами X 350 000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 350 000 X X 

Облiгацiї вiдсотковi Серiя L 30.11.2012 250 000 23 05.05.2017 

Облiгацiї вiдсотковi Серiя K 30.11.2012 100 000 23 30.09.2016 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 333 399 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 601 058 X X 

Усього зобов'язань X 3 598 055 X X 

Опис Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 2 506 545 тис. 

грн., у тому числi: 

Довгостроковi кредити банкiв -  2 155 912 тис. грн. 

Iншi довгостроковi зобов'язання -  350 629 тис. грн. 

Цiльове фiнансування -  4 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення - 1 091 510 тис. грн., у 

тому числi: 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: 

довгостроковими зобов'язаннями - 157 686 тис. грн.; 

товари, роботи, послуги - 102 346 тис. грн.; 



розрахунками з бюджетом - 333 399 тис. грн.; 

у т.ч. з податку на прибуток - 53 317 тис.грн 

розрахунками зi страхування - 2 660 тис. грн.; 

розрахунками з оплати працi - 17 767 тис. грн.; 

одержаними авансами - 27 722 тис. грн.; 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх 

розрахункiв - 4 143 тис.грн. 

Доходи майбутнiх перiодiв - 391 966 тис. грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 53 821 тис. грн. 

 

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.07.2016 

Підприємство 

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

"БОРИСПIЛЬ" 
за ЄДРПОУ 20572069 

Територія Київська область, м.Бориспiль за КОАТУУ 3210500000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Державне підприємство за КОПФГ 140 

Вид економічної 

діяльності 

Допоміжне обслуговування авіаційного 

транспорту 
за КВЕД 52.23 

Середня кількість працівників: 3880 

Адреса, телефон: 08307 Київська обл., м.Бориспiль, Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", 044-281-74-83 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 425 686 1 445 173 

    первісна вартість 1001 1 442 297 1 462 698 

    накопичена амортизація 1002 ( 16 611 ) ( 17 525 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 908 440 890 684 

Основні засоби 1010 5 363 137 5 241 076 

    первісна вартість 1011 12 430 507 12 450 073 

    знос 1012 ( 7 067 370 ) ( 7 208 997 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 1 993 1 993 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 15 029 14 601 

Відстрочені податкові активи 1045 26 618 26 618 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 7 740 903 7 620 145 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 112 230 109 736 

Виробничі запаси 1101 112 039 109 545 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 191 191 

Поточні біологічні активи 1110 19 23 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 4 172 4 172 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 182 132 217 752 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 141 077 38 101 

    з бюджетом 1135 2 030 803 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 6 021 8 363 

    із внутрішніх розрахунків 1145 4 137 4 137 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 163 155 358 340 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 668 417 830 650 

Готівка 1166 3 3 

Рахунки в банках 1167 666 804 830 316 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 265 1 718 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 202 7 304 

Усього за розділом II 1195 1 291 857 1 581 099 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 9 032 760 9 201 244 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 556 521 556 521 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 827 959 1 824 536 

Додатковий капітал 1410 2 373 682 2 369 513 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 741 701 852 619 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 5 499 863 5 603 189 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 2 193 319 2 155 912 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 351 223 350 629 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 4 4 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2 544 546 2 506 545 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 313 137 157 686 

    товари, роботи, послуги 1615 83 789 102 346 

    розрахунками з бюджетом 1620 72 538 333 399 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 36 321 53 317 

    розрахунками зі страхування 1625 4 073 2 660 

    розрахунками з оплати праці 1630 13 219 17 767 

    одержаними авансами 1635 40 083 27 722 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 4 143 4 143 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 407 405 391 966 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 49 964 53 821 

Усього за розділом IІІ 1695 988 351 1 091 510 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 9 032 760 9 201 244 

 

Керівник    Дихне Євгенiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Шиловцева Ганна Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.07.2016 

Підприємство 

ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"МIЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ 

"БОРИСПIЛЬ" 
за ЄДРПОУ 20572069 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2 квартал 2016 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 440 432 1 154 863 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 526 661 ) ( 467 371 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 913 771 687 492 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 83 856 150 691 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 31 561 ) ( 25 770 ) 

Витрати на збут 2150 ( 655 ) ( 542 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 81 800 ) ( 63 615 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 883 611 748 256 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 593 16 484 

Інші доходи 2240 61 068 241 625 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 196 133 ) ( 213 625 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 84 335 ) ( 578 270 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 664 804 214 470 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -129 554 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 535 250 214 470 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 535 250 214 470 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 109 949 75 401 

Витрати на оплату праці 2505 201 540 157 685 

Відрахування на соціальні заходи 2510 44 536 58 339 

Амортизація 2515 155 753 157 235 

Інші операційні витрати 2520 125 096 100 692 

Разом 2550 636 874 549 352 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.000000 0.000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.000000 0.000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00 

 

Керівник    Дихне Євгенiй Григорович 

 

Головний бухгалтер   Шиловцева Ганна Олександрiвна 



 


