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Державне статистичне спостереження
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України "Про державну статистику”

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою 
відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ВИПУСК, РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
за Єл7£ШЬ -  ЛМЧА/ЛЬк__________ __200]0_ року

Подають: Термін подання
акціонерні товариства
- органу державної статистики за
місцезнаходженням

квартальну -  не пізні
ше 25 числа після 
звітного періоду, 
річну -  20 лютого.

Форма № 2-Б 
(річна, квартальна) 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Держкомстату України 
09.07.2007р. №201

Респондент:

Найменування:
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса):
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

М і }±Арб£йі .
(поштовий індекс, область/АР Крим!район, нфелеОїй пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

1 5 Щ 6

№  будинку /корпусу, №  квартири /офісу)
Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса):__
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

№  будинку /корпусу, №  квартири /офісу)

(тис.грн.)

Код
рядка Всього

у тому числі

Акції Інші цінні 
папери

А Б 1 2 3
Номінальна вартість випущених за звітний період 
цінних паперів 010 — ■ — —

Номінальна вартість розміщених цінних паперів за 
звітний період - усього 020 — >—

у тому числі
юридичним особам (крім нерезидентів) 030

з них
банкам 031
іншим фінансовим установам 032

з них
страховим організаціям та недержавним 
пенсійним фондам 033

допоміжним фінансовим організаціям 034
іншим фінансовим посередникам 035

фізичним особам (крім нерезидентів) 040
нерезидентам 050

Вартість реалізації повторно проданих цінних 
паперів за звітний період - усього 060 — — ■ —

у тому числі
юридичним особам (крім нерезидентів) 070

3 них
банкам 071
іншим фінансовим установам 072

з них
страховим організаціям та недержавним 
пенсійним фондам

073

{ у
■Жюі /О 7 . / / .



Код
радка Всього

у тому числі

Акції Інші цінні 
папери

А Б 1 2 3
допоміжним фінансовим організаціям 074
іншим фінансовим посередникам 075

фізичним особам (крім нерезидентів) 080
нерезидентам /1  / 090

Керівник (влас]

Виконавець

телефон: I V

(П.І.Б.)

ТомЛііММ’і

електронна пошта:

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Держкомстату України 

13.07.2006 №318 
Зареєстровано в Мін’юсті 

України 
26.07.2006 №874/12748

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №2-Б 

"Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів"

1. Статистичне спостереження за формою №2-Б складають акціонерні товариства -  юридичні 
особи, які є емітентами цінних паперів.

2. Заповнення форми провадиться за відповідний звітний період наростаючим підсумком з 
початку року (за І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) на підставі первинних документів, регістрів 
синтетичного та аналітичного обліку, нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку, у 
тисячах гривень без десяткового знаку.

3. Форма вміщує інформацію про номінальну вартість випущених (виданих) цінних паперів 
(номінальну вартість зареєстрованого випуску тих цінних паперів, які відповідно до законодавства 
підлягають реєстрації у спеціально вповноваженому органі) та їх розміщення емітентами, а також 
інформацію щодо вартості реалізації повторно проданих власних цінних паперів.

4. У графі 1 відображається вартість усіх власних цінних паперів емітента, у графі 2 -  вартість 
тільки акцій, а в графі 3 -  вартість усіх інших цінних паперів, крім акцій. Класифікацію цінних паперів 
визначено Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. У рядку 010 у графі 1 відображається номінальна вартість усіх цінних паперів емітента, 
випущених у звітному періоді, у графі 2 -  номінальна вартість акцій, випуск яких зареєстровано у 
звітному періоді.

6. У рядку 020 у графі 1 наводиться номінальна вартість розміщених власних цінних паперів 
емітента, випущених у звітному періоді, фізичним та юридичним особам (з урахуванням 
нерезидентів), у графі 2 -  номінальна вартість розміщених у звітному періоді акцій, випуск яких 
зареєстровано у звітному періоді.

7. У рядках 030 -  050 відображається номінальна вартість розміщених у звітному періоді 
власних цінних паперів.

8. У рядках 060 -  090 наводиться вартість реалізації (ринкова вартість) повторно проданих за 
звітний період власних цінних паперів емітента, випущених за весь період його діяльності.

До допоміжних фінансових організацій (рядки 034, 074) слід відносити валютні, товарні та 
фондові біржі.

До інших фінансових посередників (рядки 035, 075) слід відносити довірчі товариства, кредитні 
спілки, фінансові лізингові компанії, пайові інвестиційні фонди та ломбарди.
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