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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

05390402 

4. Місцезнаходження 

Черкаська , Черкаський, 19036, с. Степанки, Смiлянське шосе 8-й км, буд 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58 (0472) 55-99-58 

6. Електронна поштова адреса 

butevich@auto.cherkassy.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" № 81 
  

28.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці 

http://cherkassy-

avto.ukravto.ua/ua 

в мережі 

Інтернет 27.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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) 
 

34. Примітки 

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не пиймає участi в створенi юридичних осiб. В основних вiдомостях 

про емiтента вiдсутня iнформацiя щодо банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує 

емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi, так як Товариство не вiдкривало поточного 

рахунку у iноземнiй валютi. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не зазначалась, 

так як дана посада вiдсутня в товариствi. Iнформацiя про рейтингове агенство не подається, 

оскiльки не проводилась оцiнка рейтингу. У формi "Iнформацiя про юридичних осiб -

засновникiв та /або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй не зазначено коди ЄДРПОУ, 

оскiльки всi засновники емiтента на даний час лiквiдованi i вiдповiдно вiдсутнi данi щодо їх 

кодiв ЄДРПОУ. Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв та кiлькiсть i 

вартiсть їх акцiй (розмiр часток, паїв) не заповнювалась, оскiльки фiзичнi особи - засновники 

 



та/або учасники у емiтента вiдсутнi. "Iнформацiя про фiзичних осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв 

та бiльше акцiй емiтента" не надається, оскiльки вiдповiдно до зведеного реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв фiзичнi особи-власники 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. 

За звiтний перiод дивiденди не нараховувались, та не виплачувались. Форми "iнформацiя про 

процентнi облiгацiї", "iнформацiя про дисконтнi облiгацiї", "iнформацiя про цiльовi 

(безпроцентнi) облiгацiї", "iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких 

пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", 

"iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповнено, в зв'язку з тим, що процентнi облiгацiї, 

дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери 

Товариством не випускалися. Протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй не проводився. 

Форми "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за кожним кредитом)", "Iнформацiя про 

зобов'язання емiтента (за кожним випуском облiгацiй)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента 

(за сертифiкатами ФОН)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними 

паперами)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому числi 

за похiдними цiнними паперами))", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за фiнансовими 

iнвестицiями в корпоративнi права)" не заповнювались, так як в Товариства вiдсутнi данi 

зобовязання. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється. 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів не зазначалась, оскільки на момент прийняття даних рішень їх розкриття не 

передбачалось Положенням 2826.  Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів та Інформація про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не зазначалась, оскільки такі 

рішення не приймались. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових 

цiнних паперiв не розкривається. Вiдомостi про iпотечнi цiннi папери не розкривається. Звiт 

про корпоративне управлiння не заповнюється так як емiтент не є фiнансовою установою. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюються, тому що iпотечнi облiгацiї не 

випускались. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття не розкривається. Iнформацiя щодо 

спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром зобов'язань не розкривається. 

Iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не розкривається. 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй не розкривається. Вiдомостi 

щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй не розкривається. Iнформацiя про 

наявнiсть прострочених строкiв оплати за кредитними договорами не заповнюється. Iнформацiя 

про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, тому що сертифiкати не випускались. 

Iнформацiя про реєстр iпотечних активiв не заповнюється. Iнформацiя про ФОН не 

заповнюється. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, тому що не 

випускались. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється. 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не заповнюється. Правила ФОН не заповнюється. Звiт 

про стан об'єкта нерухомостi не складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй. 

ВАТ "Схiдно-Європейська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ: 35524548, лiцензiя ДКЦПФР на 

професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiя АВ №456949 вiд 

05.03.2009) повiдомляє наступне: - акцiї iменнi простi бездокументарної форми iснування ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" (код ЄДРПОУ: 053990402, код ISIN 4000067102) номiнальна вартiсть 5,00 

грн., свiдоцтво ДКЦПФР про реєстрацiю випуску № 189/1/10 вiд 13.05.2010 р.) - за рiшенням 

котирувальної комiсiї 26 травня 2011 р. включенi до бiржового списку ВАТ "Схiдно-

Європейська фондова бiржа" i допущенi до котирування за категорiєю позалiстингових цiнних 

паперiв. 22.12.2016 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-

АВТО" змiнено тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» з 

публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство, та змiнено 

найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» на 



ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО». 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

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

А 01 № 137870 

3. Дата проведення державної реєстрації 

26.07.1993 

4. Територія (область) 

Черкаська  

5. Статутний капітал (грн) 

3516225 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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) 

54 

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

45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ТВБВ № 10023/034 Фiлiя - Черкаське обласне управлiння публiчного акцiонерного товариства 

"Державний ощадний банк України" 

2) МФО банку 

354507 

3) поточний рахунок 

26006301190250 

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

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України" 

5) МФО банку 

300465 



6) поточний рахунок 

д/н 

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 перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним 

транспортом вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом 

України "Про автомобiльний транспорт" 

АВ № 

535271 
27.04.2010 

Мiнiстерство 

транспорту 

та зв'язку 

Необмежена 

Опис 

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї (дозволу): Строк дiї лiцензiї 

необмежений 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Фонд державного майна 00032945 
08112Україна м. Київ, вул. 

Садова, б. 3 
0 

Акцiонерна компанiя "Авто" 0000000000 
01004Україна м. Київ вул. 

Червоноармiйська, б. 15 
0 

Органiзацiя орендарiв 

Черкаського обласного 

орендного пiдприємтсва 

"Автосервiс" 

0000000000 

18000Україна м. Черкаси 

вул. Нечуя-Левицького, б. 

24/1 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику 

та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дирда Володимир Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

НЕ 301268 04.06.2003 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) рік народження** 



1959 

5) освіта** 

Київський автодорожнiй iнститут, iнженер-економiст 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.09.2007 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи Згiдно Статуту ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

"Положення про Дирекцiю ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Роботою Дирекцiї керує Генеральний 

директор. До складу Дирекцiї входять Генеральний директор та член Дирекцiї - Головний 

бухгалтер, якi обираються Наглядовою Радою Товариства. Кiлькiсний та персональний склад 

Дирекцiї визначається Наглядовою Радою Товариства. Дирекцiя є виконавчим органом 

Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його 

вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Дирекцiя вирiшує питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння 

Товариства згiдно зi Статутом Товариства та чинним законодавством України. Компетенцiя 

Дирекцiї визначається законодавством України та Статутом Товариства. З Генеральним 

директором та членом Дирекцiї - Головним бухгалтером Товариства за рiшенням Наглядової ради 

Товариства може укладатись трудовий контракт. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова 

Наглядової Ради або особа, уповноважена на це Наглядовою Радою. Повноваження Генерального 

директора та члена Дирекцiї - Головного бухгалтера припиняються за рiшенням Наглядової Ради. 

Пiдстави припинення повноважень Генерального директора та члена Дирекцiї - Головного 

бухгалтера: за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Дирекцiї за станом здоров'я; в разi набрання 

законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв члена Дирекцiї; в разi смертi, визнання його недiєздатним, 

обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; з iнших пiдстав, визначених чинним 

законодавством України та/або контрактом. Генеральний директор Товариства вправi без 

довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти 

правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор має право першого пiдпису на 

фiнансових та iнших документах Товариства. Генеральний директор Товариства очолює 

Дирекцiю, органiзовує її роботу, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. 

Генеральний директор органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової Ради 

Товариства, Дирекцiї, та вживає заходiв щодо дiяльностi Товариства, у тому числi за 

консультативно-дорадчими рекомендацiями Почесного Президента Товариства. У разi 

неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень (вiдрядження, хвороба, 

вiдпустка тощо), його повноваження здiйснює виконуючий обов’язки Генерального директора, 

який призначається наказом Генерального директора iз зазначенням строку призначення. 

Виконуючий обов’язки Генерального директора має усi права та виконує усi обов’язки 

Генерального директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних 

Зборiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї. Член Дирекцiї - Головний бухгалтер може 

здiйснювати свої повноваження вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi вiдповiдного 

рiшення уповноваженого органу Товариства. У разi неможливостi виконання членом Дирекцiї - 

Головним бухгалтером своїх повноважень (вiдрядження, хвороба, вiдпустка тощо), його 



повноваження здiйснює виконуючий обов’язки члена Дирекцiї, який призначається наказом 

Генерального директора iз зазначенням строку призначення. Виконуючий обов’язки члена 

Дирекцiї має усi права та виконує усi обов’язки члена Дирекцiї, передбаченi Статутом, 

внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числi щодо 

виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних Зборiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї. 

Повноваження Генерального директора та члена Дирекцiї можуть бути у будь-який час 

достроково припиненi за рiшенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, 

Наглядова Рада може тимчасово вiдсторонити особу, що займає посаду Генерального директора 

та/або члена Дирекцiї, вiд роботи за посадами iз збереженням заробiтної плати (з одночасним 

визначенням строку такого вiдсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

його повноваження) з метою перевiрки окремих фактiв, що стосуються дiяльностi Товариства, або 

проведення службового розслiдування стосовно дiй Генерального директора та/або члена Дирекцiї 

Товариства. Члени Дирекцiї мають право: своєчасно отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство та його дiяльнiсть, необхiдну для виконання своїх функцiй; у межах 

компетенцiї Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, 

брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї 

Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства. Члени Дирекцiї зобов'язанi: 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, 

iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

Зборами Акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; брати участь у засiданнях Дирекцiї; брати 

участь у засiданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу у разi отримання запрошення вiд 

Голови Наглядової Ради; брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв з правом дорадчого голосу у 

разi отримання запрошення вiд особи, яка скликає Загальнi Збори Акцiонерiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати 

пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдання 

Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй Комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм 

аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Засiдання Дирекцiї скликається в разi необхiдностi, але не менше одного разу у квартал. Кожен 

член Дирекцiї має право вимагати проведення засiдання Дирекцiї та вносити питання порядку 

денного засiдання. У засiданнях Дирекцiї Товариства мають право брати участь з дорадчим 

голосом Почесний Президент Товариства, члени Ревiзiйної комiсiї, члени Наглядової Ради 

Товариства, а також представники профспiлкового органу, який пiдписав колективний договiр вiд 

iменi трудового колективу. Дирекцiя також повинна скликатися для прийняття рiшень на вимогу 

Наглядової Ради в разi необхiдностi термiнового прийняття рiшень в iнтересах Товариства. Члени 

Дирекцiї повиннi бути завчасно персонально повiдомленi Генеральним директором про час, мiсце, 

та порядок денний засiдання Дирекцiї. Засiдання Дирекцiї проводяться, як правило за 

мiсцезнаходженням Товариства, i вважаються правомочним приймати рiшення за умови, що на 

них присутнi всi його члени. Головує на засiданнях Дирекцiї генеральний директор Товариства. У 

випадку вiдсутностi Генерального директора, на засiданнi головує виконуючий обов’язки 

генерального директора, якщо iнше не визначено рiшенням Дирекцiї. Рiшення Дирекцiї 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всi члени Дирекцiї, присутнi на його 

засiданнi, та за умови, що присутнi на засiданнi особи з правом дорадчого голосу до прийняття 

рiшення висловили свої пропозицiї (дорадчий голос) з питань, якi розглядаються на засiданнi 

Дирекцiї. На засiданнях Дирекцiї Товариства ведеться протокол. Протокол засiдання Дирекцiї 

пiдписується головуючим та секретарем Дирекцiї. Виконання функцiй секретаря Дирекцiї 



покладається на одного з членiв Дирекцiї за рiшенням Дирекцiї Товариства. Протокол Дирекцiї 

надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекцiї, члена Наглядової Ради або представника 

профспiлкового органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 

Дирекцiя повинна проводити засiдання при необхiдностi вирiшення питань, вiднесених до його 

компетенцiї. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним Зборам Акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. За 

пiдсумками року Дирекцiя зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами Акцiонерiв 

Товариства. Iнформацiя, яка надається Загальним Зборам та Акцiонерам Товариства, повинна бути 

обмежена до обсягу, обов'язкового згiдно iз чинним законодавством України. Дирекцiя повинна 

регулярно звiтувати перед Наглядовою Радою Товариства. Зокрема, Дирекцiя зобов’язана 

регулярно, у встановленi строки, подавати Наглядовiй Радi наступну iнформацiю щодо дiяльностi 

Товариства: Бухгалтерську звiтнiсть; Фiнансово-економiчну звiтнiсть за результатами 

господарської дiяльностi Товариства; Звiтнiсть щодо обсягiв реалiзацiї сервiсних послуг, запасних 

частин та автомобiлiв; Звiтнiсть про роботу з персоналом в Товариствi. Звiт Дирекцiї складається у 

письмовiй формi, та якщо це необхiдно повинен мiстити посилання на показники бухгалтерської 

звiтностi Товариства, детальний аналiз та пояснення. Окрiм регулярних звiтiв Наглядовiй Радi, 

Дирекцiя зобов'язана: на письмову вимогу Наглядової Ради звiтувати на найближчому засiданнi 

Наглядової Ради з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової Ради. Звiт з 

конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на 

документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення; своєчасно надавати 

членам Наглядової Ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного 

виконання Наглядовою Радою своїх функцiй. Ненадання необхiдної iнформацiї або надання 

недостовiрної iнформацiї Наглядовiй Радi може бути пiдставою для притягнення члена Дирекцiї 

до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним законодавством України; у тижневий строк 

з моменту виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради, за яким Дирекцiя була уповноважена 

на вчинення вiдповiдних дiй - надати Наглядовiй Радi звiт, до якого мають додаватися 

пiдтверджуючi документи (копiї укладених договорiв, свiдоцтв про право власностi на придбане 

нерухоме майно тощо). Члени Дирекцiї несуть персональну вiдповiдальнiсть: за виконання рiшень 

Наглядової Ради Товариства та Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства, iнших рiшень, наказiв, 

доручень та розпоряджень по Товариству в частинi покладених на члена Дирекцiї завдань, якщо 

вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства; за належну 

органiзацiю та виконання покладених на члена Дирекцiї трудових обов’язкiв; за рiшення, прийнятi 

Дирекцiєю, у разi якщо член Дирекцiї голосував за прийняття вiдповiдного рiшення; у випадку 

невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв член Дирекцiї несе юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України; майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, 

заподiяну Товариству порушенням покладених на члена Дирекцiї обов'язкiв; iншу 

вiдповiдальнiсть в межах чинного законодавства України, установчих документiв Товариства та 

контракту. Члени Дирекцiї повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю, отриману 

ними при виконаннi своїх обов’язкiв, та несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену 

законодавством України та установчими документами Товариства. Притягнення члена Дирекцiї до 

цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокове припинення його 

повноважень проводяться у вiдповiдностi до чинного законодавства України, Статуту Товариства 

та внутрiшнiх документiв Товариства, а також контрактiв, укладених з членами Дирекцiї 

Товариства. Розмiр виплаченої винагороди 250,68 тис. грн. Загальний стаж роботи - 42 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа займала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Овчаренко Свiтлана Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

НС 935401 29.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкськiй областi 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, бухгалтер 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" - головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

26.04.2004 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та "Положенням про Дирекцiю 

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Роботою Дирекцiї керує Генеральний директор. До складу Дирекцiї 

входять Генеральний директор та член Дирекцiї - Головний бухгалтер, якi обираються 

Наглядовою Радою Товариства. Кiлькiсний та персональний склад Дирекцiї визначається 

Наглядовою Радою Товариства. Дирекцiя є виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за реалiзацiю 

цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Дирекцiя вирiшує питання дiяльностi Товариства, крiм 

тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства згiдно зi Статутом 

Товариства та чинним законодавством України. Компетенцiя Дирекцiї визначається 

законодавством України та Статутом Товариства. З Генеральним директором та членом Дирекцiї - 

Головним бухгалтером Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства може укладатись 

трудовий контракт. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової Ради або особа, 

уповноважена на це Наглядовою Радою. Повноваження Генерального директора та члена Дирекцiї 

- Головного бухгалтера припиняються за рiшенням Наглядової Ради. Пiдстави припинення 

повноважень Генерального директора та члена Дирекцiї - Головного бухгалтера: за його бажанням 

за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi 

виконання обов'язкiв члена Дирекцiї за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи 

рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв 

члена Дирекцiї; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; з iнших пiдстав, визначених чинним законодавством України та/або 

контрактом. Генеральний директор Товариства вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в 

тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати 

накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

Генеральний директор має право першого пiдпису на фiнансових та iнших документах 

Товариства. Генеральний директор Товариства очолює Дирекцiю, органiзовує її роботу, скликає 

засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Генеральний директор органiзовує виконання 

рiшень Загальних зборiв, Наглядової Ради Товариства, Дирекцiї, та вживає заходiв щодо 

дiяльностi Товариства, у тому числi за консультативно-дорадчими рекомендацiями Почесного 

Президента Товариства. У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх 

повноважень (вiдрядження, хвороба, вiдпустка тощо), його повноваження здiйснює виконуючий 



обов’язки Генерального директора, який призначається наказом Генерального директора iз 

зазначенням строку призначення. Виконуючий обов’язки Генерального директора має усi права та 

виконує усi обов’язки Генерального директора, передбаченi Статутом, внутрiшнiми документами 

Товариства та чинним законодавством України, у тому числi щодо виконання ранiше прийнятих 

рiшень Загальних Зборiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї. Член Дирекцiї - Головний 

бухгалтер може здiйснювати свої повноваження вiд iменi Товариства без довiреностi на пiдставi 

вiдповiдного рiшення уповноваженого органу Товариства. У разi неможливостi виконання членом 

Дирекцiї - Головним бухгалтером своїх повноважень (вiдрядження, хвороба, вiдпустка тощо), його 

повноваження здiйснює виконуючий обов’язки члена Дирекцiї, який призначається наказом 

Генерального директора iз зазначенням строку призначення. Виконуючий обов’язки члена 

Дирекцiї має усi права та виконує усi обов’язки члена Дирекцiї, передбаченi Статутом, 

внутрiшнiми документами Товариства та чинним законодавством України, у тому числi щодо 

виконання ранiше прийнятих рiшень Загальних Зборiв, Наглядової Ради Товариства та Дирекцiї. 

Повноваження Генерального директора та члена Дирекцiї можуть бути у будь-який час 

достроково припиненi за рiшенням Наглядової Ради. Без будь-якого обмеження цього права, 

Наглядова Рада може тимчасово вiдсторонити особу, що займає посаду Генерального директора 

та/або члена Дирекцiї, вiд роботи за посадами iз збереженням заробiтної плати (з одночасним 

визначенням строку такого вiдсторонення та призначенням особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

його повноваження) з метою перевiрки окремих фактiв, що стосуються дiяльностi Товариства, або 

проведення службового розслiдування стосовно дiй Генерального директора та/або члена Дирекцiї 

Товариства. Члени Дирекцiї мають право: своєчасно отримувати повну, достовiрну та своєчасну 

iнформацiю про Товариство та його дiяльнiсть, необхiдну для виконання своїх функцiй; у межах 

компетенцiї Дирекцiї вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, 

брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Дирекцiї 

Товариства; iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства. Члени Дирекцiї зобов'язанi: 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати свої повноваження. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть 

та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; керуватися у 

своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, 

iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

Зборами Акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; брати участь у засiданнях Дирекцiї; брати 

участь у засiданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу у разi отримання запрошення вiд 

Голови Наглядової Ради; брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв з правом дорадчого голосу у 

разi отримання запрошення вiд особи, яка скликає Загальнi Збори Акцiонерiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом; не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; контролювати 

пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Дирекцiї; завчасно готуватися до засiдання 

Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та 

аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

своєчасно надавати Наглядовiй Радi, Ревiзiйнiй Комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм 

аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 

Засiдання Дирекцiї скликається в разi необхiдностi, але не менше одного разу у квартал. Кожен 

член Дирекцiї має право вимагати проведення засiдання Дирекцiї та вносити питання порядку 

денного засiдання. У засiданнях Дирекцiї Товариства мають право брати участь з дорадчим 

голосом Почесний Президент Товариства, члени Ревiзiйної комiсiї, члени Наглядової Ради 

Товариства, а також представники профспiлкового органу, який пiдписав колективний договiр вiд 

iменi трудового колективу. Дирекцiя також повинна скликатися для прийняття рiшень на вимогу 

Наглядової Ради в разi необхiдностi термiнового прийняття рiшень в iнтересах Товариства. Члени 

Дирекцiї повиннi бути завчасно персонально повiдомленi Генеральним директором про час, мiсце, 

та порядок денний засiдання Дирекцiї. Засiдання Дирекцiї проводяться, як правило за 

мiсцезнаходженням Товариства, i вважаються правомочним приймати рiшення за умови, що на 



них присутнi всi його члени. Головує на засiданнях Дирекцiї генеральний директор Товариства. У 

випадку вiдсутностi Генерального директора, на засiданнi головує виконуючий обов’язки 

генерального директора, якщо iнше не визначено рiшенням Дирекцiї. Рiшення Дирекцiї 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всi члени Дирекцiї, присутнi на його 

засiданнi, та за умови, що присутнi на засiданнi особи з правом дорадчого голосу до прийняття 

рiшення висловили свої пропозицiї (дорадчий голос) з питань, якi розглядаються на засiданнi 

Дирекцiї. На засiданнях Дирекцiї Товариства ведеться протокол. Протокол засiдання Дирекцiї 

пiдписується головуючим та секретарем Дирекцiї. Виконання функцiй секретаря Дирекцiї 

покладається на одного з членiв Дирекцiї за рiшенням Дирекцiї Товариства. Протокол Дирекцiї 

надається для ознайомлення на вимогу члена Дирекцiї, члена Наглядової Ради або представника 

профспiлкового органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу. 

Дирекцiя повинна проводити засiдання при необхiдностi вирiшення питань, вiднесених до його 

компетенцiї. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним Зборам Акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства. За 

пiдсумками року Дирекцiя зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами Акцiонерiв 

Товариства. Iнформацiя, яка надається Загальним Зборам та Акцiонерам Товариства, повинна бути 

обмежена до обсягу, обов'язкового згiдно iз чинним законодавством України. Дирекцiя повинна 

регулярно звiтувати перед Наглядовою Радою Товариства. Зокрема, Дирекцiя зобов’язана 

регулярно, у встановленi строки, подавати Наглядовiй Радi наступну iнформацiю щодо дiяльностi 

Товариства: Бухгалтерську звiтнiсть; Фiнансово-економiчну звiтнiсть за результатами 

господарської дiяльностi Товариства; Звiтнiсть щодо обсягiв реалiзацiї сервiсних послуг, запасних 

частин та автомобiлiв; Звiтнiсть про роботу з персоналом в Товариствi. Звiт Дирекцiї складається у 

письмовiй формi, та якщо це необхiдно повинен мiстити посилання на показники бухгалтерської 

звiтностi Товариства, детальний аналiз та пояснення. Окрiм регулярних звiтiв Наглядовiй Радi, 

Дирекцiя зобов'язана: на письмову вимогу Наглядової Ради звiтувати на найближчому засiданнi 

Наглядової Ради з конкретного питання, зазначеного у письмовiй вимозi Наглядової Ради. Звiт з 

конкретного питання повинен мiстити детальний аналiз порушеного питання з посиланням на 

документацiю, на пiдставi якої проведений аналiз, та необхiднi пояснення; своєчасно надавати 

членам Наглядової Ради на їх вимогу повну та достовiрну iнформацiю, необхiдну для належного 

виконання Наглядовою Радою своїх функцiй. Ненадання необхiдної iнформацiї або надання 

недостовiрної iнформацiї Наглядовiй Радi може бути пiдставою для притягнення члена Дирекцiї 

до вiдповiдальностi у порядку, передбаченому чинним законодавством України; у тижневий строк 

з моменту виконання вiдповiдного рiшення Наглядової Ради, за яким Дирекцiя була уповноважена 

на вчинення вiдповiдних дiй - надати Наглядовiй Радi звiт, до якого мають додаватися 

пiдтверджуючi документи (копiї укладених договорiв, свiдоцтв про право власностi на придбане 

нерухоме майно тощо). Члени Дирекцiї несуть персональну вiдповiдальнiсть: за виконання рiшень 

Наглядової Ради Товариства та Загальних Зборiв Акцiонерiв Товариства, iнших рiшень, наказiв, 

доручень та розпоряджень по Товариству в частинi покладених на члена Дирекцiї завдань, якщо 

вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства; за належну 

органiзацiю та виконання покладених на члена Дирекцiї трудових обов’язкiв; за рiшення, прийнятi 

Дирекцiєю, у разi якщо член Дирекцiї голосував за прийняття вiдповiдного рiшення; у випадку 

невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв член Дирекцiї несе юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України; майнову вiдповiдальнiсть за шкоду, 

заподiяну Товариству порушенням покладених на члена Дирекцiї обов'язкiв; iншу 

вiдповiдальнiсть в межах чинного законодавства України, установчих документiв Товариства та 

контракту. Члени Дирекцiї повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю, отриману 

ними при виконаннi своїх обов’язкiв, та несуть за її розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену 

законодавством України та установчими документами Товариства. Притягнення члена Дирекцiї до 

цивiльної, матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi, дострокове припинення його 

повноважень проводяться у вiдповiдностi до чинного законодавства України, Статуту Товариства 

та внутрiшнiх документiв Товариства, а також контрактiв, укладених з членами Дирекцiї 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента - 131,25 тис. 

грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 



роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягос останнiх п'яти рокiв: 

головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Козiс Олександр Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища. Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi україни (2006) - управлiння 

суспiльним розвитком Київський полiтехнiчний iнститут (1983) - автоматизоване управлiння 

технологiчнии процесами. 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - Голова правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.05.2016 до наступних Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

Положенням про наглядову раду ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства – 

Дирекцiї. Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав 

Акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 

Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Компетенцiя 

Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом 

Товариства або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi Загальнi Збори) на 

Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї 

Загальних Зборiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв. Жоден 

орган Товариства, за винятком Загальних Зборiв, не має права давати вказiвки Наглядовiй Радi 

щодо порядку здiйснення покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi. Члени 

Наглядової Ради здiйснюють свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивiльно-

правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорi з членом 

Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати 



Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради, а також у рiчних та позачергових Загальних Зборах; отримувати 

своєчасно повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; ознайомлюватись iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв пiдконтрольних компанiй Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення 

Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комiтети Наглядової Ради, у разi їх 

створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється 

рiшенням Загальних Зборiв; вимагати вiд Наглядової Ради приймати рiшення щодо скликання 

позачергових Загальних Зборiв; вимагати участi членiв Дирекцiї в засiданнях Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi вимагаються до такої посади за 

подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засiданнях 

Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та внутрiшню iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Голова 

Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором та Членом 

Дирекцiї – головним бухгалтером, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової Ради; органiзує 

роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає 

порядок денний засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною 

iнформацiєю та матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять 

до складу Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням 

Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на 

Загальних Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв; органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, 

протоколи та iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради 

та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової 

Ради членам Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, 

яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi 

нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг 

вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти 

Дирекцiї Товариства; за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання 

або припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора та Члена Дирекцiї – головного 

бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора 

та Члена Дирекцiї – головного бухгалтера; здiйснює вiд iменi Наглядової Ради iншi дiї, 

передбаченi Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової 

Ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засiдань 

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою Радою та Головою 



Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та iншим посадовим особам 

органiв Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової Ради; iнформує всiх членiв Наглядової 

Ради про рiшення, прийнятi Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на її першому засiданнi. Перше засiдання 

новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради 

може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Голову Наглядової Ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх 

повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради, який призначається 

виконуючим обов’язки Голови Наглядової Ради рiшенням Наглядової Ради. Функцiї секретаря 

Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або iнша особа, обрана 

Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постiйним або призначеним 

на одне засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Секретаря Наглядової Ради. Функцiї Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладенi на особу, 

що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути 

особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 

Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише 

фiзична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової Ради обираються 

Акцiонери Товариства, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники Акцiонерiв), 

або незалежнi директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три 

роки, якщо iнший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової 

Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової Ради повинен 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припиненi Загальними Зборами Акцiонерiв 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. 

Зазначене не застосовується до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого (яких) обраний 

до складу Наглядової Ради, замiнити такого представника - члена Наглядової Ради. Член 

Наглядової Ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв, може бути замiнений 

таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради 

дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi змiни члена Наглядової Ради – 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради 

припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повинно мiстити наступну iнформацiю: прiзвище, iм'я, по 

батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм 

сукупно належить; прiзвище, iм'я та по батьковi представника Акцiонера (Акцiонерiв); дату 

народження представника Акцiонера (Акцiонерiв); серiю i номер паспорта представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його 

видав; мiсце роботи представника Акцiонера (Акцiонерiв) та посаду, яку вiн обiймає; мiсце 

проживання або мiсце перебування представника Акцiонера (Акцiонерiв). У випадку, якщо член 

Наглядової Ради є представником декiлькох Акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради - представника Акцiонерiв пiдписується всiма Акцiонерами, представником яких 

є цей член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради – представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) направляється на адресу за мiсцезнаходженням Товариства протягом 

одного робочого дня пiсля прийняття Акцiонером (Акцiонерами) рiшення про замiну члена 

Наглядової Ради – представника Акцiонера (Акцiонерiв). Акцiонер (Акцiонери), представник 

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника 

як члена Наглядової Ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, 

становить половину або менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними Зборами 



вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних Зборiв для обрання всього складу 

Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних 

Зборiв повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради, який є представником Акцiонера (Акцiонерiв); з iнших пiдстав, передбачених 

чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству, у разi якщо протягом строку своїх повноважень вiн перестає 

вiдповiдати вимогам щодо незалежних директорiв, визначеним чинним законодавством України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання, якi проводяться в мiру необхiдностi. 

Засiдання Наглядової Ради проводяться у формi спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у 

визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування. Засiдання Наглядової 

Ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, Дирекцiї або оссiб, що тимчасово виконують їх обов`язки. Вимога про 

скликання засiдання Наглядової Ради складається у письмовiй формi i надсилається Головi 

Наглядовiй Радi. Засiдання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не 

пiзнiше як через 10 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги. Наглядова Рада має право приймати 

рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рiшення про проведення 

заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття 

рiшення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами 

рiшень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною 

поштою, факсимiльними повiдомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо 

пiд особистий пiдпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та пiдписаний членом 

Наглядової Ради та повернений протягом 7 днiв з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. 

Рiшення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради вiд її кiлькiсного складу. Протягом 3 днiв з дати закiнчення строку для прийняття 

бюлетенiв всi члени Наглядової Ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем 

Наглядової Ради про прийняте рiшення. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважається 

день, коли було отримано останнiй бюлетень для голосування вiд члена Наглядової ради, або 

останнiй день строку для прийняття бюлетенiв, якщо не всi члени Наглядової ради повернули 

бюлетень для голосування. Рiшення Наглядової Ради, прийняте методом опитування 

оформлюється протоколом, який пiдписується Головою Наглядової Ради. Протокол про 

результати заочного голосування (опитування) членiв Наглядової Ради повинен мiстити вiдомостi 

щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членiв Наглядової Ради, якi взяли участь у 

заочному голосуваннi; результатiв голосування, прийнятих рiшень та дати набуття ними чинностi. 

Про скликання засiдань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повiдомляється шляхом 

особистого повiдомлення не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання. У разi 

необхiдностi, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти вiдповiдних рiшень та 

супровiднi матерiали. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової 

ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним 

є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 

питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею 

особи. У разi включення до порядку денного засiдання Наглядової Ради рiшення про надання 

згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової 



Ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, зобов’язанi заздалегiдь 

повiдомити Наглядову Раду про свою заiнтересованiсть (за 3 днi до дати проведення засiдання 

Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заiнтересованi у вчиненнi правочину не мають права 

голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової Ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядової Ради, рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно. 

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засiдань Наглядової Ради (у тому числi шляхом 

заочного голосування) не пiзнiше нiж протягом 5 (п’яти) днiв пiсля проведення засiдання на 

спецiальному бланку з логотипом, виготовленому на паперi з двотоновим водяним знаком, 

гiльошними (антисканерними) сiтками, нумерацiєю та притисненою голограмою в виглядi 

логотипу, за формою затвердженою окремим рiшенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного 

протоколу не за формою тягне за собою нiкчемнiсть такого протоколу. У протоколi засiдання 

Наглядової Ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у 

засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз 

зазначенням прiзвищ членiв Наглядової Ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд 

голосування) з кожного питання; змiст прийнятих рiшень. У разi прийняття рiшення шляхом 

опитування у протоколi обов’язково про це зазначається. Протокол засiдання Наглядової Ради 

пiдписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засiданнi) та Секретарем Наглядової Ради. 

Член Наглядової Ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 

(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження 

Головi Наглядової Ради. Зауваження членiв Наглядової Ради додаються до протоколу i становлять 

його невiд'ємну частину. У разi прийняття рiшення шляхом опитування, до протоколу додаються 

свiдчення участi членiв Наглядової Ради у голосуваннi, зазначенi в п. 6.5. цього Положення. 

Обов’язок ведення протоколiв покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицiєю 

Голови Наглядової Ради, на iншу особу. Оригiнали протоколiв Наглядової Ради зберiгаються у 

Голови Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової Ради складається вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для 

посвiдчення рiшень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберiгається у Голови Наглядової 

Ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової 

Ради, особами, зазначеними у рiшеннi, Членами Дирекцiї, призначеними виконуючими їх 

обов’язки, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Працiвники Товариства, якi 

мають доступ до протоколiв та документiв Наглядової Ради, несуть вiдповiдальнiсть за 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою 

Радою i фiксується у протоколi засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. У Товариствi, зокрема, можуть створюватися: комiтет з питань 

аудиту; комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комiтет з питань 

призначень. Рiшення про утворення комiтету та обрання його членiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, присутнiх на її засiданнi. З метою забезпечення 

дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рiшення щодо запровадження 

в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй 

аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою Радою i є пiдпорядкованим та 

пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової Ради - головi комiтету з питань аудиту. Рiшення про 

утворення комiтету та перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, 

приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради. Рiшення комiтетiв Наглядової 

Ради носять рекомендацiйний характер. Наглядова Рада за пропозицiєю Голови Наглядової Ради у 

встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є 

особою, яка вiдповiдає за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв 

Товариства, а також обмiн iнформацiєю мiж органами Товариства, Акцiонерами, iншими, 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар 

може бути обраний з числа осiб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, 



з числа працiвникiв Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, пiдготовка 

проектiв рiшень Наглядової Ради та Загальних Зборiв, виконання рiшень Наглядової Ради про 

скликання Загальних Зборiв та iнших рiшень, в яких це прямо визначено. Рiшення про обрання 

Корпоративного секретаря приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

присутнiх на її засiданнi. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за 

рiшенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, 

здiйснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. 

Наглядова Рада є пiдзвiтною Загальним зборам, за пiдсумками року Наглядова рада зобов'язана 

звiтувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рiшень Загальних зборiв, 

дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року, заходи щодо забезпечення захисту прав 

Акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Наглядова Рада несе повну 

вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцiй. За 

пiдсумками року Наглядова Рада зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами. Члени 

Наглядової Ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних Зборiв, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акцiонери та 

член Наглядової Ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за 

вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несуть юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. 

Члени Наглядової Ради повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю та несуть за її 

розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

(протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 14.04.2016 р.), в звязку 

iз переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Голови Наглядової 

ради Козiса Олександра Миколайовича. На засiданi Наглядової ради Товариства 04.05.2016 року 

(протокол засiдання Наглядової ради № 04/05/2016-1 вiд 04.05.2016 року ), в зв'язку зi змiною 

складу Наглядової ради, обрано Головою Наглядової ради Козiс Олександра Миколайовича. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п;яти рокiв: Голова правлiння АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Частина вiдомостей - 

вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не отримано. Представник акцiонера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Корольчук Юрiй Степанович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ УМВС України у Волинськiй областi 

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

вища - Рiвненський iнститут iнженерiв водного господарства 



6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.05.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства – 

Дирекцiї. Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав 

Акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 

Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Компетенцiя 

Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом 

Товариства або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi Загальнi Збори) на 

Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї 

Загальних Зборiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв. Жоден 

орган Товариства, за винятком Загальних Зборiв, не має права давати вказiвки Наглядовiй Радi 

щодо порядку здiйснення покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi. Члени 

Наглядової Ради здiйснюють свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивiльно-

правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорi з членом 

Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати 

Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради, а також у рiчних та позачергових Загальних Зборах; отримувати 

своєчасно повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; ознайомлюватись iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв пiдконтрольних компанiй Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення 

Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комiтети Наглядової Ради, у разi їх 

створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється 

рiшенням Загальних Зборiв; вимагати вiд Наглядової Ради приймати рiшення щодо скликання 

позачергових Загальних Зборiв; вимагати участi членiв Дирекцiї в засiданнях Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi вимагаються до такої посади за 

подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засiданнях 

Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 



з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та внутрiшню iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Голова 

Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором та Членом 

Дирекцiї – головним бухгалтером, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової Ради; органiзує 

роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає 

порядок денний засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною 

iнформацiєю та матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять 

до складу Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням 

Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на 

Загальних Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв; органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, 

протоколи та iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради 

та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової 

Ради членам Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, 

яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi 

нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг 

вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти 

Дирекцiї Товариства; за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання 

або припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора та Члена Дирекцiї – головного 

бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора 

та Члена Дирекцiї – головного бухгалтера; здiйснює вiд iменi Наглядової Ради iншi дiї, 

передбаченi Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової 

Ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засiдань 

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою Радою та Головою 

Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та iншим посадовим особам 

органiв Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової Ради; iнформує всiх членiв Наглядової 

Ради про рiшення, прийнятi Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на її першому засiданнi. Перше засiдання 

новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради 

може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Голову Наглядової Ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх 

повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради, який призначається 

виконуючим обов’язки Голови Наглядової Ради рiшенням Наглядової Ради. Функцiї секретаря 

Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або iнша особа, обрана 

Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постiйним або призначеним 

на одне засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Секретаря Наглядової Ради. Функцiї Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладенi на особу, 

що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути 

особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 

Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише 

фiзична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової Ради обираються 

Акцiонери Товариства, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники Акцiонерiв), 

або незалежнi директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три 

роки, якщо iнший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової 



Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової Ради повинен 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припиненi Загальними Зборами Акцiонерiв 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. 

Зазначене не застосовується до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого (яких) обраний 

до складу Наглядової Ради, замiнити такого представника - члена Наглядової Ради. Член 

Наглядової Ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв, може бути замiнений 

таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради 

дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi змiни члена Наглядової Ради – 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради 

припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повинно мiстити наступну iнформацiю: прiзвище, iм'я, по 

батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм 

сукупно належить; прiзвище, iм'я та по батьковi представника Акцiонера (Акцiонерiв); дату 

народження представника Акцiонера (Акцiонерiв); серiю i номер паспорта представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його 

видав; мiсце роботи представника Акцiонера (Акцiонерiв) та посаду, яку вiн обiймає; мiсце 

проживання або мiсце перебування представника Акцiонера (Акцiонерiв). У випадку, якщо член 

Наглядової Ради є представником декiлькох Акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради - представника Акцiонерiв пiдписується всiма Акцiонерами, представником яких 

є цей член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради – представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) направляється на адресу за мiсцезнаходженням Товариства протягом 

одного робочого дня пiсля прийняття Акцiонером (Акцiонерами) рiшення про замiну члена 

Наглядової Ради – представника Акцiонера (Акцiонерiв). Акцiонер (Акцiонери), представник 

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника 

як члена Наглядової Ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, 

становить половину або менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними Зборами 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних Зборiв для обрання всього складу 

Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних 

Зборiв повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради, який є представником Акцiонера (Акцiонерiв); з iнших пiдстав, передбачених 

чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству, у разi якщо протягом строку своїх повноважень вiн перестає 

вiдповiдати вимогам щодо незалежних директорiв, визначеним чинним законодавством України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання, якi проводяться в мiру необхiдностi. 

Засiдання Наглядової Ради проводяться у формi спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у 

визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування. Засiдання Наглядової 

Ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, Дирекцiї або оссiб, що тимчасово виконують їх обов`язки. Вимога про 

скликання засiдання Наглядової Ради складається у письмовiй формi i надсилається Головi 

Наглядовiй Радi. Засiдання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не 

пiзнiше як через 10 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги. Наглядова Рада має право приймати 



рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рiшення про проведення 

заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття 

рiшення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами 

рiшень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною 

поштою, факсимiльними повiдомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо 

пiд особистий пiдпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та пiдписаний членом 

Наглядової Ради та повернений протягом 7 днiв з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. 

Рiшення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради вiд її кiлькiсного складу. Протягом 3 днiв з дати закiнчення строку для прийняття 

бюлетенiв всi члени Наглядової Ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем 

Наглядової Ради про прийняте рiшення. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважається 

день, коли було отримано останнiй бюлетень для голосування вiд члена Наглядової ради, або 

останнiй день строку для прийняття бюлетенiв, якщо не всi члени Наглядової ради повернули 

бюлетень для голосування. Рiшення Наглядової Ради, прийняте методом опитування 

оформлюється протоколом, який пiдписується Головою Наглядової Ради. Протокол про 

результати заочного голосування (опитування) членiв Наглядової Ради повинен мiстити вiдомостi 

щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членiв Наглядової Ради, якi взяли участь у 

заочному голосуваннi; результатiв голосування, прийнятих рiшень та дати набуття ними чинностi. 

Про скликання засiдань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повiдомляється шляхом 

особистого повiдомлення не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання. У разi 

необхiдностi, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти вiдповiдних рiшень та 

супровiднi матерiали. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової 

ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним 

є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 

питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею 

особи. У разi включення до порядку денного засiдання Наглядової Ради рiшення про надання 

згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової 

Ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, зобов’язанi заздалегiдь 

повiдомити Наглядову Раду про свою заiнтересованiсть (за 3 днi до дати проведення засiдання 

Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заiнтересованi у вчиненнi правочину не мають права 

голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової Ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядової Ради, рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно. 

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засiдань Наглядової Ради (у тому числi шляхом 

заочного голосування) не пiзнiше нiж протягом 5 (п’яти) днiв пiсля проведення засiдання на 

спецiальному бланку з логотипом, виготовленому на паперi з двотоновим водяним знаком, 

гiльошними (антисканерними) сiтками, нумерацiєю та притисненою голограмою в виглядi 

логотипу, за формою затвердженою окремим рiшенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного 

протоколу не за формою тягне за собою нiкчемнiсть такого протоколу. У протоколi засiдання 

Наглядової Ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у 

засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз 

зазначенням прiзвищ членiв Наглядової Ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд 

голосування) з кожного питання; змiст прийнятих рiшень. У разi прийняття рiшення шляхом 

опитування у протоколi обов’язково про це зазначається. Протокол засiдання Наглядової Ради 

пiдписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засiданнi) та Секретарем Наглядової Ради. 

Член Наглядової Ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 

(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження 

Головi Наглядової Ради. Зауваження членiв Наглядової Ради додаються до протоколу i становлять 

його невiд'ємну частину. У разi прийняття рiшення шляхом опитування, до протоколу додаються 



свiдчення участi членiв Наглядової Ради у голосуваннi, зазначенi в п. 6.5. цього Положення. 

Обов’язок ведення протоколiв покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицiєю 

Голови Наглядової Ради, на iншу особу. Оригiнали протоколiв Наглядової Ради зберiгаються у 

Голови Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової Ради складається вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для 

посвiдчення рiшень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберiгається у Голови Наглядової 

Ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової 

Ради, особами, зазначеними у рiшеннi, Членами Дирекцiї, призначеними виконуючими їх 

обов’язки, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Працiвники Товариства, якi 

мають доступ до протоколiв та документiв Наглядової Ради, несуть вiдповiдальнiсть за 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою 

Радою i фiксується у протоколi засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. У Товариствi, зокрема, можуть створюватися: комiтет з питань 

аудиту; комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комiтет з питань 

призначень. Рiшення про утворення комiтету та обрання його членiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, присутнiх на її засiданнi. З метою забезпечення 

дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рiшення щодо запровадження 

в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй 

аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою Радою i є пiдпорядкованим та 

пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової Ради - головi комiтету з питань аудиту. Рiшення про 

утворення комiтету та перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, 

приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради. Рiшення комiтетiв Наглядової 

Ради носять рекомендацiйний характер. Наглядова Рада за пропозицiєю Голови Наглядової Ради у 

встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є 

особою, яка вiдповiдає за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв 

Товариства, а також обмiн iнформацiєю мiж органами Товариства, Акцiонерами, iншими, 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар 

може бути обраний з числа осiб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, 

з числа працiвникiв Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, пiдготовка 

проектiв рiшень Наглядової Ради та Загальних Зборiв, виконання рiшень Наглядової Ради про 

скликання Загальних Зборiв та iнших рiшень, в яких це прямо визначено. Рiшення про обрання 

Корпоративного секретаря приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

присутнiх на її засiданнi. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за 

рiшенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, 

здiйснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. 

Наглядова Рада є пiдзвiтною Загальним зборам, за пiдсумками року Наглядова рада зобов'язана 

звiтувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рiшень Загальних зборiв, 

дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року, заходи щодо забезпечення захисту прав 

Акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Наглядова Рада несе повну 

вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцiй. За 

пiдсумками року Наглядова Рада зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами. Члени 

Наглядової Ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних Зборiв, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акцiонери та 

член Наглядової Ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за 

вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несуть юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. 

Члени Наглядової Ради повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю та несуть за її 

розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 



(протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 14.04.2016 р.), у зв'язку 

iз переобранням складу Наглядової ради Товариства, обрано на посаду Член Наглядової ради з 

01.0.5.2016 р., з термiном - до наступних Загальних зборiв акцiонерiв Товариств. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 

роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яь рокiв: 

генеральний директор ПАТ "ВОЛИНЬ-АВТО". Частина вiдомостей - вiдсутнi. Згоди посадової 

особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

отримано. Є незалежним директором. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бей Наталiя Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища, Сумський Державний аграрний унiверситет - 1999 р. менеджмент органiзацiй 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань та 

меркетингових комунiкацiй. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.05.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

Положенням про наглядову раду ПРАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства – 

Дирекцiї. Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав 

Акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 

Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Компетенцiя 

Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом 

Товариства або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi Загальнi Збори) на 

Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї 

Загальних Зборiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв. Жоден 

орган Товариства, за винятком Загальних Зборiв, не має права давати вказiвки Наглядовiй Радi 

щодо порядку здiйснення покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi. Члени 

Наглядової Ради здiйснюють свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового чи 



трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивiльно-

правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорi з членом 

Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати 

Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради, а також у рiчних та позачергових Загальних Зборах; отримувати 

своєчасно повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; ознайомлюватись iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв пiдконтрольних компанiй Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення 

Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комiтети Наглядової Ради, у разi їх 

створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється 

рiшенням Загальних Зборiв; вимагати вiд Наглядової Ради приймати рiшення щодо скликання 

позачергових Загальних Зборiв; вимагати участi членiв Дирекцiї в засiданнях Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi вимагаються до такої посади за 

подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засiданнях 

Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та внутрiшню iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Голова 

Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором та Членом 

Дирекцiї – головним бухгалтером, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової Ради; органiзує 

роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає 

порядок денний засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною 

iнформацiєю та матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять 

до складу Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням 

Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на 

Загальних Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв; органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, 

протоколи та iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради 

та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової 

Ради членам Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, 

яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi 

нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг 

вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти 

Дирекцiї Товариства; за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання 

або припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора та Члена Дирекцiї – головного 

бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора 

та Члена Дирекцiї – головного бухгалтера; здiйснює вiд iменi Наглядової Ради iншi дiї, 

передбаченi Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової 



Ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засiдань 

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою Радою та Головою 

Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та iншим посадовим особам 

органiв Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової Ради; iнформує всiх членiв Наглядової 

Ради про рiшення, прийнятi Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на її першому засiданнi. Перше засiдання 

новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради 

може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Голову Наглядової Ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх 

повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради, який призначається 

виконуючим обов’язки Голови Наглядової Ради рiшенням Наглядової Ради. Функцiї секретаря 

Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або iнша особа, обрана 

Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постiйним або призначеним 

на одне засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Секретаря Наглядової Ради. Функцiї Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладенi на особу, 

що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути 

особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 

Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише 

фiзична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової Ради обираються 

Акцiонери Товариства, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники Акцiонерiв), 

або незалежнi директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три 

роки, якщо iнший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової 

Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової Ради повинен 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припиненi Загальними Зборами Акцiонерiв 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. 

Зазначене не застосовується до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого (яких) обраний 

до складу Наглядової Ради, замiнити такого представника - члена Наглядової Ради. Член 

Наглядової Ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв, може бути замiнений 

таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради 

дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi змiни члена Наглядової Ради – 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради 

припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повинно мiстити наступну iнформацiю: прiзвище, iм'я, по 

батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм 

сукупно належить; прiзвище, iм'я та по батьковi представника Акцiонера (Акцiонерiв); дату 

народження представника Акцiонера (Акцiонерiв); серiю i номер паспорта представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його 

видав; мiсце роботи представника Акцiонера (Акцiонерiв) та посаду, яку вiн обiймає; мiсце 

проживання або мiсце перебування представника Акцiонера (Акцiонерiв). У випадку, якщо член 

Наглядової Ради є представником декiлькох Акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради - представника Акцiонерiв пiдписується всiма Акцiонерами, представником яких 

є цей член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради – представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) направляється на адресу за мiсцезнаходженням Товариства протягом 

одного робочого дня пiсля прийняття Акцiонером (Акцiонерами) рiшення про замiну члена 



Наглядової Ради – представника Акцiонера (Акцiонерiв). Акцiонер (Акцiонери), представник 

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника 

як члена Наглядової Ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, 

становить половину або менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними Зборами 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних Зборiв для обрання всього складу 

Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних 

Зборiв повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради, який є представником Акцiонера (Акцiонерiв); з iнших пiдстав, передбачених 

чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству, у разi якщо протягом строку своїх повноважень вiн перестає 

вiдповiдати вимогам щодо незалежних директорiв, визначеним чинним законодавством України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання, якi проводяться в мiру необхiдностi. 

Засiдання Наглядової Ради проводяться у формi спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у 

визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування. Засiдання Наглядової 

Ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, Дирекцiї або оссiб, що тимчасово виконують їх обов`язки. Вимога про 

скликання засiдання Наглядової Ради складається у письмовiй формi i надсилається Головi 

Наглядовiй Радi. Засiдання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не 

пiзнiше як через 10 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги. Наглядова Рада має право приймати 

рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рiшення про проведення 

заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття 

рiшення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами 

рiшень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною 

поштою, факсимiльними повiдомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо 

пiд особистий пiдпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та пiдписаний членом 

Наглядової Ради та повернений протягом 7 днiв з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. 

Рiшення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради вiд її кiлькiсного складу. Протягом 3 днiв з дати закiнчення строку для прийняття 

бюлетенiв всi члени Наглядової Ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем 

Наглядової Ради про прийняте рiшення. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважається 

день, коли було отримано останнiй бюлетень для голосування вiд члена Наглядової ради, або 

останнiй день строку для прийняття бюлетенiв, якщо не всi члени Наглядової ради повернули 

бюлетень для голосування. Рiшення Наглядової Ради, прийняте методом опитування 

оформлюється протоколом, який пiдписується Головою Наглядової Ради. Протокол про 

результати заочного голосування (опитування) членiв Наглядової Ради повинен мiстити вiдомостi 

щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членiв Наглядової Ради, якi взяли участь у 

заочному голосуваннi; результатiв голосування, прийнятих рiшень та дати набуття ними чинностi. 

Про скликання засiдань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повiдомляється шляхом 

особистого повiдомлення не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання. У разi 

необхiдностi, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти вiдповiдних рiшень та 

супровiднi матерiали. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової 

ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним 



є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 

питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею 

особи. У разi включення до порядку денного засiдання Наглядової Ради рiшення про надання 

згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової 

Ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, зобов’язанi заздалегiдь 

повiдомити Наглядову Раду про свою заiнтересованiсть (за 3 днi до дати проведення засiдання 

Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заiнтересованi у вчиненнi правочину не мають права 

голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової Ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядової Ради, рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно. 

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засiдань Наглядової Ради (у тому числi шляхом 

заочного голосування) не пiзнiше нiж протягом 5 (п’яти) днiв пiсля проведення засiдання на 

спецiальному бланку з логотипом, виготовленому на паперi з двотоновим водяним знаком, 

гiльошними (антисканерними) сiтками, нумерацiєю та притисненою голограмою в виглядi 

логотипу, за формою затвердженою окремим рiшенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного 

протоколу не за формою тягне за собою нiкчемнiсть такого протоколу. У протоколi засiдання 

Наглядової Ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у 

засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз 

зазначенням прiзвищ членiв Наглядової Ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд 

голосування) з кожного питання; змiст прийнятих рiшень. У разi прийняття рiшення шляхом 

опитування у протоколi обов’язково про це зазначається. Протокол засiдання Наглядової Ради 

пiдписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засiданнi) та Секретарем Наглядової Ради. 

Член Наглядової Ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 

(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження 

Головi Наглядової Ради. Зауваження членiв Наглядової Ради додаються до протоколу i становлять 

його невiд'ємну частину. У разi прийняття рiшення шляхом опитування, до протоколу додаються 

свiдчення участi членiв Наглядової Ради у голосуваннi, зазначенi в п. 6.5. цього Положення. 

Обов’язок ведення протоколiв покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицiєю 

Голови Наглядової Ради, на iншу особу. Оригiнали протоколiв Наглядової Ради зберiгаються у 

Голови Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової Ради складається вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для 

посвiдчення рiшень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберiгається у Голови Наглядової 

Ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової 

Ради, особами, зазначеними у рiшеннi, Членами Дирекцiї, призначеними виконуючими їх 

обов’язки, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Працiвники Товариства, якi 

мають доступ до протоколiв та документiв Наглядової Ради, несуть вiдповiдальнiсть за 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою 

Радою i фiксується у протоколi засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. У Товариствi, зокрема, можуть створюватися: комiтет з питань 

аудиту; комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комiтет з питань 

призначень. Рiшення про утворення комiтету та обрання його членiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, присутнiх на її засiданнi. З метою забезпечення 

дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рiшення щодо запровадження 

в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй 

аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою Радою i є пiдпорядкованим та 

пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової Ради - головi комiтету з питань аудиту. Рiшення про 

утворення комiтету та перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, 

приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради. Рiшення комiтетiв Наглядової 

Ради носять рекомендацiйний характер. Наглядова Рада за пропозицiєю Голови Наглядової Ради у 

встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є 



особою, яка вiдповiдає за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв 

Товариства, а також обмiн iнформацiєю мiж органами Товариства, Акцiонерами, iншими, 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар 

може бути обраний з числа осiб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, 

з числа працiвникiв Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, пiдготовка 

проектiв рiшень Наглядової Ради та Загальних Зборiв, виконання рiшень Наглядової Ради про 

скликання Загальних Зборiв та iнших рiшень, в яких це прямо визначено. Рiшення про обрання 

Корпоративного секретаря приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

присутнiх на її засiданнi. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за 

рiшенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, 

здiйснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. 

Наглядова Рада є пiдзвiтною Загальним зборам, за пiдсумками року Наглядова рада зобов'язана 

звiтувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рiшень Загальних зборiв, 

дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року, заходи щодо забезпечення захисту прав 

Акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Наглядова Рада несе повну 

вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцiй. За 

пiдсумками року Наглядова Рада зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами. Члени 

Наглядової Ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних Зборiв, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акцiонери та 

член Наглядової Ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за 

вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несуть юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. 

Члени Наглядової Ради повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю та несуть за її 

розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

(протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 14.04.2016 р.), у зв'язку 

iз переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової 

ради Бей Наталiї Олександрiвни (обраного на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-

АВТО" протокол вiд 09.04.2015 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.05.2016 р. з 

термiном - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18 

рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiйиала протягом останнiх п'яти рокiв: Застурпник 

Голови Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй АТ "Українська 

аввтомобiльна корпорацiя". Частина вiдомостей - вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття 

iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано. Представник 

акцiонера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сенюта Iгор Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 272478 29.06.1996 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

4) рік народження** 



1983 

5) освіта** 

Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка (2006), спецiальнiсть: правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», Начальник департаменту майнових прав 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.05.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 

законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства – 

Дирекцiї. Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав 

Акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 

Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Компетенцiя 

Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом 

Товариства або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi Загальнi Збори) на 

Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї 

Загальних Зборiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв. Жоден 

орган Товариства, за винятком Загальних Зборiв, не має права давати вказiвки Наглядовiй Радi 

щодо порядку здiйснення покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi. Члени 

Наглядової Ради здiйснюють свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивiльно-

правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорi з членом 

Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати 

Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради, а також у рiчних та позачергових Загальних Зборах; отримувати 

своєчасно повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; ознайомлюватись iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв пiдконтрольних компанiй Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення 

Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комiтети Наглядової Ради, у разi їх 

створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється 

рiшенням Загальних Зборiв; вимагати вiд Наглядової Ради приймати рiшення щодо скликання 

позачергових Загальних Зборiв; вимагати участi членiв Дирекцiї в засiданнях Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi вимагаються до такої посади за 

подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати 



рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засiданнях 

Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та внутрiшню iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Голова 

Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором та Членом 

Дирекцiї – головним бухгалтером, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової Ради; органiзує 

роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає 

порядок денний засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною 

iнформацiєю та матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять 

до складу Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням 

Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на 

Загальних Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв; органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, 

протоколи та iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради 

та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової 

Ради членам Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, 

яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi 

нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг 

вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти 

Дирекцiї Товариства; за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання 

або припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора та Члена Дирекцiї – головного 

бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора 

та Члена Дирекцiї – головного бухгалтера; здiйснює вiд iменi Наглядової Ради iншi дiї, 

передбаченi Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової 

Ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засiдань 

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою Радою та Головою 

Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та iншим посадовим особам 

органiв Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової Ради; iнформує всiх членiв Наглядової 

Ради про рiшення, прийнятi Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на її першому засiданнi. Перше засiдання 

новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради 

може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Голову Наглядової Ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх 

повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради, який призначається 

виконуючим обов’язки Голови Наглядової Ради рiшенням Наглядової Ради. Функцiї секретаря 

Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або iнша особа, обрана 

Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постiйним або призначеним 

на одне засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Секретаря Наглядової Ради. Функцiї Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладенi на особу, 

що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути 

особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 

Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише 

фiзична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової Ради обираються 



Акцiонери Товариства, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники Акцiонерiв), 

або незалежнi директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три 

роки, якщо iнший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової 

Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової Ради повинен 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припиненi Загальними Зборами Акцiонерiв 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. 

Зазначене не застосовується до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого (яких) обраний 

до складу Наглядової Ради, замiнити такого представника - члена Наглядової Ради. Член 

Наглядової Ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв, може бути замiнений 

таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради 

дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi змiни члена Наглядової Ради – 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради 

припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повинно мiстити наступну iнформацiю: прiзвище, iм'я, по 

батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм 

сукупно належить; прiзвище, iм'я та по батьковi представника Акцiонера (Акцiонерiв); дату 

народження представника Акцiонера (Акцiонерiв); серiю i номер паспорта представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його 

видав; мiсце роботи представника Акцiонера (Акцiонерiв) та посаду, яку вiн обiймає; мiсце 

проживання або мiсце перебування представника Акцiонера (Акцiонерiв). У випадку, якщо член 

Наглядової Ради є представником декiлькох Акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради - представника Акцiонерiв пiдписується всiма Акцiонерами, представником яких 

є цей член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради – представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) направляється на адресу за мiсцезнаходженням Товариства протягом 

одного робочого дня пiсля прийняття Акцiонером (Акцiонерами) рiшення про замiну члена 

Наглядової Ради – представника Акцiонера (Акцiонерiв). Акцiонер (Акцiонери), представник 

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника 

як члена Наглядової Ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, 

становить половину або менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними Зборами 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних Зборiв для обрання всього складу 

Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних 

Зборiв повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради, який є представником Акцiонера (Акцiонерiв); з iнших пiдстав, передбачених 

чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству, у разi якщо протягом строку своїх повноважень вiн перестає 

вiдповiдати вимогам щодо незалежних директорiв, визначеним чинним законодавством України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання, якi проводяться в мiру необхiдностi. 

Засiдання Наглядової Ради проводяться у формi спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у 

визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування. Засiдання Наглядової 

Ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревiзiйної 



комiсiї Товариства, Дирекцiї або оссiб, що тимчасово виконують їх обов`язки. Вимога про 

скликання засiдання Наглядової Ради складається у письмовiй формi i надсилається Головi 

Наглядовiй Радi. Засiдання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не 

пiзнiше як через 10 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги. Наглядова Рада має право приймати 

рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рiшення про проведення 

заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття 

рiшення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами 

рiшень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною 

поштою, факсимiльними повiдомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо 

пiд особистий пiдпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та пiдписаний членом 

Наглядової Ради та повернений протягом 7 днiв з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. 

Рiшення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради вiд її кiлькiсного складу. Протягом 3 днiв з дати закiнчення строку для прийняття 

бюлетенiв всi члени Наглядової Ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем 

Наглядової Ради про прийняте рiшення. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважається 

день, коли було отримано останнiй бюлетень для голосування вiд члена Наглядової ради, або 

останнiй день строку для прийняття бюлетенiв, якщо не всi члени Наглядової ради повернули 

бюлетень для голосування. Рiшення Наглядової Ради, прийняте методом опитування 

оформлюється протоколом, який пiдписується Головою Наглядової Ради. Протокол про 

результати заочного голосування (опитування) членiв Наглядової Ради повинен мiстити вiдомостi 

щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членiв Наглядової Ради, якi взяли участь у 

заочному голосуваннi; результатiв голосування, прийнятих рiшень та дати набуття ними чинностi. 

Про скликання засiдань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повiдомляється шляхом 

особистого повiдомлення не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання. У разi 

необхiдностi, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти вiдповiдних рiшень та 

супровiднi матерiали. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової 

ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним 

є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 

питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею 

особи. У разi включення до порядку денного засiдання Наглядової Ради рiшення про надання 

згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової 

Ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, зобов’язанi заздалегiдь 

повiдомити Наглядову Раду про свою заiнтересованiсть (за 3 днi до дати проведення засiдання 

Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заiнтересованi у вчиненнi правочину не мають права 

голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової Ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядової Ради, рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно. 

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засiдань Наглядової Ради (у тому числi шляхом 

заочного голосування) не пiзнiше нiж протягом 5 (п’яти) днiв пiсля проведення засiдання на 

спецiальному бланку з логотипом, виготовленому на паперi з двотоновим водяним знаком, 

гiльошними (антисканерними) сiтками, нумерацiєю та притисненою голограмою в виглядi 

логотипу, за формою затвердженою окремим рiшенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного 

протоколу не за формою тягне за собою нiкчемнiсть такого протоколу. У протоколi засiдання 

Наглядової Ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у 

засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз 

зазначенням прiзвищ членiв Наглядової Ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд 

голосування) з кожного питання; змiст прийнятих рiшень. У разi прийняття рiшення шляхом 

опитування у протоколi обов’язково про це зазначається. Протокол засiдання Наглядової Ради 

пiдписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засiданнi) та Секретарем Наглядової Ради. 



Член Наглядової Ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 

(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження 

Головi Наглядової Ради. Зауваження членiв Наглядової Ради додаються до протоколу i становлять 

його невiд'ємну частину. У разi прийняття рiшення шляхом опитування, до протоколу додаються 

свiдчення участi членiв Наглядової Ради у голосуваннi, зазначенi в п. 6.5. цього Положення. 

Обов’язок ведення протоколiв покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицiєю 

Голови Наглядової Ради, на iншу особу. Оригiнали протоколiв Наглядової Ради зберiгаються у 

Голови Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової Ради складається вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для 

посвiдчення рiшень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберiгається у Голови Наглядової 

Ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової 

Ради, особами, зазначеними у рiшеннi, Членами Дирекцiї, призначеними виконуючими їх 

обов’язки, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Працiвники Товариства, якi 

мають доступ до протоколiв та документiв Наглядової Ради, несуть вiдповiдальнiсть за 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою 

Радою i фiксується у протоколi засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. У Товариствi, зокрема, можуть створюватися: комiтет з питань 

аудиту; комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комiтет з питань 

призначень. Рiшення про утворення комiтету та обрання його членiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, присутнiх на її засiданнi. З метою забезпечення 

дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рiшення щодо запровадження 

в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй 

аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою Радою i є пiдпорядкованим та 

пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової Ради - головi комiтету з питань аудиту. Рiшення про 

утворення комiтету та перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, 

приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради. Рiшення комiтетiв Наглядової 

Ради носять рекомендацiйний характер. Наглядова Рада за пропозицiєю Голови Наглядової Ради у 

встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є 

особою, яка вiдповiдає за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв 

Товариства, а також обмiн iнформацiєю мiж органами Товариства, Акцiонерами, iншими, 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар 

може бути обраний з числа осiб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, 

з числа працiвникiв Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, пiдготовка 

проектiв рiшень Наглядової Ради та Загальних Зборiв, виконання рiшень Наглядової Ради про 

скликання Загальних Зборiв та iнших рiшень, в яких це прямо визначено. Рiшення про обрання 

Корпоративного секретаря приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

присутнiх на її засiданнi. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за 

рiшенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, 

здiйснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. 

Наглядова Рада є пiдзвiтною Загальним зборам, за пiдсумками року Наглядова рада зобов'язана 

звiтувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рiшень Загальних зборiв, 

дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року, заходи щодо забезпечення захисту прав 

Акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Наглядова Рада несе повну 

вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцiй. За 

пiдсумками року Наглядова Рада зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами. Члени 

Наглядової Ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних Зборiв, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акцiонери та 

член Наглядової Ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за 

вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несуть юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. 



Члени Наглядової Ради повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю та несуть за її 

розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

(протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 14.04.2016 р.), у зв'язку 

iз переобранням складу Наглядової ради Товариства, припинено повноваження Члена Наглядової 

ради Сенюти Iгоря Васильовича (обраного на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-

АВТО" протокол вiд 09.04.2015 р.) та обрано на посаду Член Наглядової ради з 01.0.5.2016 р. з 

термiном - до наступних Загальних зборiв акцiонерiв Товариств. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 13 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яь рокiв: начальник 

департаменту майнових вiдносин АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". Частина вiдомостей - 

вiдсутня. Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не отримано. Представник акцiонера АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

Вища. Київський торгово-економiчний iнститут (1981) , спецiальнiсть: товарознавство та 

комерцiйна діяльність 

6) стаж роботи (років)** 

45 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням Про Ревiзiйну 

комiсiю. Як член Ревiзiйної комiсiї, бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та здiйснює свою 

компетенцiю в межах повноважень. Ревiзiйна Комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку 

денного Загальних Зборiв Акцiонерiв та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв 

Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних Зборах 

Акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, 

передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю та чинним законодавством України. Спецiальна 

перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзiйною Комiсiєю. Така 



перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, 

Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент 

подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна 

перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу 

та за рахунок Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 

10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з 

питань затвердження висновкiв по рiчних звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених 

перевiрок та з iнших питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. . Винагорода в грошовiй 

та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. На пiдставi рiшення рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

(протокол вiд 09.04.2015 року), у зв'язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулись змiни 

складу посадових осiб емiтента, припинено повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Вертiйової 

Антонiни Дмитрiвни (обраного на пiдставi рiшення рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" протокол вiд 10.04.2014 року) та обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Вертiйову 

Антонiну Дмитрiвну термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 45 роки. Попереднi посади, якi особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Згоди посадової особи на розкриття 

iнформацiї, щодо перелiку посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iскра Iгор Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 218035 23.06.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

начальник управлiння претензiйно-позовної роботи ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.04.2015 3 

9) Опис 

овноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" та 

положенням про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО". Органiзовує роботу Ревiзiйної 

комiсiї в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї згiдно Статуту. 

Ревiзiйна Комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних Зборiв Акцiонерiв 

та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборiв Акцiонерiв. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають 

право бути присутнiми на Загальних Зборах Акцiонерiв та брати участь в обговореннi питань 



порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної Комiсiї мають право брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Положенням про Ревiзiйну Комiсiю та 

чинним законодавством України. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства проводиться Ревiзiйною Комiсiєю. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи Ревiзiйної 

Комiсiї, за рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв, Наглядової Ради, виконавчого органу або на 

вимогу Акцiонерiв (Акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 

вiдсоткiв простих акцiй Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок Акцiонерiв (Акцiонера), якi на 

момент подання вимоги сукупно є власниками бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя приймає рiшення на своїх засiданнях з питань затвердження висновкiв по рiчних 

звiтах та балансах, звiтiв за результатами здiйснених перевiрок та з iнших питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної Комiсiї вiдповiдає за пiдготовку протоколiв 

засiдань Ревiзiйної Комiсiї, якi повиннi бути оформленi не пiзнiше 5 (п’яти) робочих днiв з 

моменту проведення вiдповiдного засiдання. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 

посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Загальний стаж роботи - 27 рокiв. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: начальник юридичного управлiння, начальник управлiння претензiйно-позовної 

роботи ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО", начальник департаменту контролiнгу АТ "Українська 

автомобiльна корпорацiя". Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах не отримано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Прилуцька Валентина Iванiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 589191 05.08.1997 Подiльським РУ гУ МВС України у мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища - Київський державний педагогiчний iнститут iноземних мов 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" - начальник вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.05.2016 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО" та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ЧЕКРАСИ-АВТО". Наглядова Рада є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та 



законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства – 

Дирекцiї. Метою дiяльностi Наглядової Ради є представництво iнтересiв та захист прав 

Акцiонерiв, забезпечення ефективностi їхнiх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань 

Товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та 

конкурентоспроможностi Товариства, здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Компетенцiя 

Наглядової Ради визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України. Статутом 

Товариства або за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi Загальнi Збори) на 

Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцiй, що належать до компетенцiї 

Загальних Зборiв, окрiм тих, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв. Жоден 

орган Товариства, за винятком Загальних Зборiв, не має права давати вказiвки Наглядовiй Радi 

щодо порядку здiйснення покладених на неї функцiй, а також з iнших питань її дiяльностi. Члени 

Наглядової Ради здiйснюють свої повноваження дотримуючись умов цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) укладеного з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Цивiльно-

правовий договiр може бути оплатним або безоплатним. В оплатному договорi з членом 

Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливiсть сплати 

Товариством за нього внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування. Дiя 

цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. Члени Наглядової Ради мають право: брати участь у 

засiданнях Наглядової Ради, а також у рiчних та позачергових Загальних Зборах; отримувати 

своєчасно повну та достовiрну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; ознайомлюватись iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв пiдконтрольних компанiй Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової Ради протягом трьох днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я Генерального директора Товариства; вимагати скликання 

позачергового засiдання Наглядової Ради; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення 

Наглядової Ради; бути обраними до складу та/або очолювати комiтети Наглядової Ради, у разi їх 

створення; отримувати винагороду, якщо її виплата передбачена цивiльно-правовим чи трудовим 

договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової Ради. Розмiр винагороди встановлюється 

рiшенням Загальних Зборiв; вимагати вiд Наглядової Ради приймати рiшення щодо скликання 

позачергових Загальних Зборiв; вимагати участi членiв Дирекцiї в засiданнях Наглядової Ради. 

Члени Наглядової Ради зобов'язанi: дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати свої повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть 

проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi вимагаються до такої посади за 

подiбних обставин; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними Зборами та Наглядовою Радою; брати участь у засiданнях 

Наглядової Ради; дотримуватися встановлених чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням правил щодо вчинення правочинiв; дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї 

з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та внутрiшню iнформацiю, яка стала 

вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової Ради, особам, якi не мають доступу до 

такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Голова 

Наглядової Ради: укладає контракт (трудовий договiр) з Генеральним директором та Членом 

Дирекцiї – головним бухгалтером, якщо iнше не встановлено рiшенням Наглядової Ради; органiзує 

роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на них, визначає 

порядок денний засiдань Наглядової Ради та забезпечує членiв Наглядової Ради необхiдною 

iнформацiєю та матерiалами; запрошує для участi у засiданнi Наглядової Ради осiб, що не входять 

до складу Наглядової Ради; пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; вiдкриває Загальнi Збори Акцiонерiв та головує на них, якщо рiшенням 

Наглядової Ради або Загальних Зборiв Акцiонерiв не призначено iншу особу для Головування на 

Загальних Зборах Акцiонерiв або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв; органiзовує заочне голосування (голосування методом опитування); пiдписує листи, 



протоколи та iншi документи Наглядової Ради; забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової Ради 

та засвiдчує копiї або витяги з них; забезпечує надання копiй та витягiв з протоколiв Наглядової 

Ради членам Наглядової Ради та iншим заiнтересованим особам; забезпечує облiк кореспонденцiї, 

яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзує пiдготовку вiдповiдей; вiд iменi Наглядової Ради: 

встановлює основнi показники виробничо-господарської дiяльностi, економiчнi нормативи, iншi 

нормативи та вимоги щодо господарської дiяльностi Товариства; визначає склад i обсяг 

вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю Товариства, порядок її захисту; розглядає звiти 

Дирекцiї Товариства; за рiшенням Наглядової Ради пiдписує необхiднi документи щодо обрання 

або припинення повноважень (звiльнення) Генерального директора та Члена Дирекцiї – головного 

бухгалтера, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора 

та Члена Дирекцiї – головного бухгалтера; здiйснює вiд iменi Наглядової Ради iншi дiї, 

передбаченi Статутом Товариства. Секретар Наглядової Ради: за дорученням Голови Наглядової 

Ради повiдомляє всiх членiв Наглядової Ради про скликання чергових та позачергових засiдань 

Наглядової Ради; забезпечує Голову та членiв Наглядової Ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю; здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй Радi, та органiзовує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей; оформляє документи, виданi Наглядовою Радою та Головою 

Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та iншим посадовим особам 

органiв Товариства; веде протоколи засiдань Наглядової Ради; iнформує всiх членiв Наглядової 

Ради про рiшення, прийнятi Наглядовою Радою шляхом заочного голосування (опитування). 

Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради на її першому засiданнi. Перше засiдання 

новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Голова Наглядової Ради 

може бути обраний Загальними Зборами. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Голову Наглядової Ради. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх 

повноважень, його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової Ради, який призначається 

виконуючим обов’язки Голови Наглядової Ради рiшенням Наглядової Ради. Функцiї секретаря 

Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або iнша особа, обрана 

Наглядовою Радою. Секретар Наглядової Ради Товариства може бути постiйним або призначеним 

на одне засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати 

Секретаря Наглядової Ради. Функцiї Секретаря Наглядової Ради можуть бути покладенi на особу, 

що не входить до складу Наглядової Ради. Головою та членами Наглядової Ради не можуть бути 

особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом 

Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Членом Наглядової Ради може бути лише 

фiзична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу 

Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. До складу Наглядової Ради обираються 

Акцiонери Товариства, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники Акцiонерiв), 

або незалежнi директори. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами строком на три 

роки, якщо iнший строк не встановлений Загальними Зборами Обрання членiв Наглядової Ради 

здiйснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обранi членами Наглядової 

Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Член Наглядової Ради повинен 

виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi. 

Повноваження члена Наглядової Ради можуть бути припиненi Загальними Зборами Акцiонерiв 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. 

Зазначене не застосовується до права Акцiонера (Акцiонерiв), представник якого (яких) обраний 

до складу Наглядової Ради, замiнити такого представника - члена Наглядової Ради. Член 

Наглядової Ради, обраний як представник Акцiонера або групи Акцiонерiв, може бути замiнений 

таким Акцiонером або групою Акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової Ради 

дiйснi з моменту його обрання Загальними Зборами. У разi змiни члена Наглядової Ради – 

представника Акцiонера (Акцiонерiв) повноваження вiдкликаного члена Наглядової Ради 

припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання 

Товариством письмового повiдомлення вiд Акцiонера (Акцiонерiв), представником якого є 

вiдповiдний член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради - 



представника Акцiонера (Акцiонерiв) повинно мiстити наступну iнформацiю: прiзвище, iм'я, по 

батьковi (найменування) Акцiонера (Акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм 

сукупно належить; прiзвище, iм'я та по батьковi представника Акцiонера (Акцiонерiв); дату 

народження представника Акцiонера (Акцiонерiв); серiю i номер паспорта представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) (або iншого документа, що посвiдчує особу), дату видачi та орган, що його 

видав; мiсце роботи представника Акцiонера (Акцiонерiв) та посаду, яку вiн обiймає; мiсце 

проживання або мiсце перебування представника Акцiонера (Акцiонерiв). У випадку, якщо член 

Наглядової Ради є представником декiлькох Акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради - представника Акцiонерiв пiдписується всiма Акцiонерами, представником яких 

є цей член Наглядової Ради. Повiдомлення про замiну члена Наглядової Ради – представника 

Акцiонера (Акцiонерiв) направляється на адресу за мiсцезнаходженням Товариства протягом 

одного робочого дня пiсля прийняття Акцiонером (Акцiонерами) рiшення про замiну члена 

Наглядової Ради – представника Акцiонера (Акцiонерiв). Акцiонер (Акцiонери), представник 

якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника 

як члена Наглядової Ради. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, 

становить половину або менше половини її кiлькiсного складу, обраного Загальними Зборами 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Наглядова Рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних Зборiв для обрання всього складу 

Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення Загальних 

Зборiв повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивiльно-правового чи 

трудового договору (контракту) припиняються: за його бажанням за умови письмового 

повiдомлення про це Товариства за два тижнi; в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, 

яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена 

Наглядової Ради; в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 

вiдсутнiм, померлим; у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 

Наглядової Ради, який є представником Акцiонера (Акцiонерiв); з iнших пiдстав, передбачених 

чинним законодавством України. Незалежний директор, обраний до складу Наглядової Ради 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Товариству, у разi якщо протягом строку своїх повноважень вiн перестає 

вiдповiдати вимогам щодо незалежних директорiв, визначеним чинним законодавством України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання, якi проводяться в мiру необхiдностi. 

Засiдання Наглядової Ради проводяться у формi спiльної присутностi членiв Наглядової Ради у 

визначеному мiсцi для обговорення питань порядку денного та голосування. Засiдання Наглядової 

Ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, Дирекцiї або оссiб, що тимчасово виконують їх обов`язки. Вимога про 

скликання засiдання Наглядової Ради складається у письмовiй формi i надсилається Головi 

Наглядовiй Радi. Засiдання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради не 

пiзнiше як через 10 днiв пiсля отримання вiдповiдної вимоги. Наглядова Рада має право приймати 

рiшення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рiшення про проведення 

заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової Ради. У випадку прийняття 

рiшення шляхом заочного голосування (опитування) бюлетень для голосування з проектами 

рiшень, запропонованих для голосування, надсилаються Головою Наглядової Ради електронною 

поштою, факсимiльними повiдомленнями або вручаються члену Наглядової Ради безпосередньо 

пiд особистий пiдпис. Бюлетень для голосування має бути заповнений та пiдписаний членом 

Наглядової Ради та повернений протягом 7 днiв з моменту отримання (вручення) такого бюлетеня. 

Рiшення Наглядової Ради шляхом опитування приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради вiд її кiлькiсного складу. Протягом 3 днiв з дати закiнчення строку для прийняття 

бюлетенiв всi члени Наглядової Ради повиннi бути в письмовiй формi проiнформованi Секретарем 

Наглядової Ради про прийняте рiшення. Датою прийняття рiшення шляхом опитування вважається 

день, коли було отримано останнiй бюлетень для голосування вiд члена Наглядової ради, або 

останнiй день строку для прийняття бюлетенiв, якщо не всi члени Наглядової ради повернули 



бюлетень для голосування. Рiшення Наглядової Ради, прийняте методом опитування 

оформлюється протоколом, який пiдписується Головою Наглядової Ради. Протокол про 

результати заочного голосування (опитування) членiв Наглядової Ради повинен мiстити вiдомостi 

щодо строку, протягом якого проводилося опитування; членiв Наглядової Ради, якi взяли участь у 

заочному голосуваннi; результатiв голосування, прийнятих рiшень та дати набуття ними чинностi. 

Про скликання засiдань Наглядової Ради, кожен член Наглядової Ради повiдомляється шляхом 

особистого повiдомлення не пiзнiше як за 5 днiв до дати проведення засiдання. У разi 

необхiдностi, кожному члену Наглядової Ради також надаються проекти вiдповiдних рiшень та 

супровiднi матерiали. Засiдання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини її складу. Рiшення Наглядової Ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi Наглядової 

ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разi рiвного розподiлу голосiв, вирiшальним 

є голос Голови Наглядової Ради. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 

питань порядку денного засiдання беруть участь члени виконавчого органу та iншi визначенi нею 

особи. У разi включення до порядку денного засiдання Наглядової Ради рiшення про надання 

згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть, члени Наглядової 

Ради, якi є заiнтересованими особами у вчиненнi такого правочину, зобов’язанi заздалегiдь 

повiдомити Наглядову Раду про свою заiнтересованiсть (за 3 днi до дати проведення засiдання 

Наглядової Ради). Члени Наглядової Ради, заiнтересованi у вчиненнi правочину не мають права 

голосу з питання надання згоди на вчинення такого правочину. Рiшення про надання згоди на 

вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, присутнiх на засiданнi Наглядової Ради. Якщо на 

такому засiданнi присутнiй лише один незаiнтересований член Наглядової Ради, рiшення про 

надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю приймається таким членом одноосiбно. 

Секретар Наглядової Ради оформлює протокол засiдань Наглядової Ради (у тому числi шляхом 

заочного голосування) не пiзнiше нiж протягом 5 (п’яти) днiв пiсля проведення засiдання на 

спецiальному бланку з логотипом, виготовленому на паперi з двотоновим водяним знаком, 

гiльошними (антисканерними) сiтками, нумерацiєю та притисненою голограмою в виглядi 

логотипу, за формою затвердженою окремим рiшенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного 

протоколу не за формою тягне за собою нiкчемнiсть такого протоколу. У протоколi засiдання 

Наглядової Ради зазначаються: мiсце, дата i час проведення засiдання; особи, якi брали участь у 

засiданнi; порядок денний засiдання; питання, винесенi на голосування, та пiдсумки голосування iз 

зазначенням прiзвищ членiв Наглядової Ради, якi голосували "за", "проти" (або утрималися вiд 

голосування) з кожного питання; змiст прийнятих рiшень. У разi прийняття рiшення шляхом 

опитування у протоколi обов’язково про це зазначається. Протокол засiдання Наглядової Ради 

пiдписується Головою Наглядової Ради (головуючим на засiданнi) та Секретарем Наглядової Ради. 

Член Наглядової Ради, який не згоден iз рiшеннями, що прийнятi на засiданнi, може протягом 2 

(двох) днiв з дати проведення засiдання викласти у письмовiй формi i надати свої зауваження 

Головi Наглядової Ради. Зауваження членiв Наглядової Ради додаються до протоколу i становлять 

його невiд'ємну частину. У разi прийняття рiшення шляхом опитування, до протоколу додаються 

свiдчення участi членiв Наглядової Ради у голосуваннi, зазначенi в п. 6.5. цього Положення. 

Обов’язок ведення протоколiв покладається на Секретаря Наглядової Ради або, за пропозицiєю 

Голови Наглядової Ради, на iншу особу. Оригiнали протоколiв Наглядової Ради зберiгаються у 

Голови Наглядової Ради. Протокол засiдання Наглядової Ради складається вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для 

посвiдчення рiшень прийнятих Наглядовою Радою. Печатка зберiгається у Голови Наглядової 

Ради. Рiшення, прийнятi Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової 

Ради, особами, зазначеними у рiшеннi, Членами Дирекцiї, призначеними виконуючими їх 

обов’язки, структурними пiдроздiлами та працiвниками Товариства. Працiвники Товариства, якi 

мають доступ до протоколiв та документiв Наглядової Ради, несуть вiдповiдальнiсть за 

розголошення конфiденцiйної iнформацiї. Конфiденцiйна iнформацiя визначається Наглядовою 

Радою i фiксується у протоколi засiдання Наглядової Ради. Наглядова Рада може утворювати 

постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до 



компетенцiї Наглядової Ради. У Товариствi, зокрема, можуть створюватися: комiтет з питань 

аудиту; комiтет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства; комiтет з питань 

призначень. Рiшення про утворення комiтету та обрання його членiв приймається простою 

бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, присутнiх на її засiданнi. З метою забезпечення 

дiяльностi комiтету з питань аудиту Наглядова Рада може прийняти рiшення щодо запровадження 

в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту). Внутрiшнiй 

аудитор (служба внутрiшнього аудиту) призначається Наглядовою Радою i є пiдпорядкованим та 

пiдзвiтним безпосередньо члену Наглядової Ради - головi комiтету з питань аудиту. Рiшення про 

утворення комiтету та перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, 

приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради. Рiшення комiтетiв Наглядової 

Ради носять рекомендацiйний характер. Наглядова Рада за пропозицiєю Голови Наглядової Ради у 

встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є 

особою, яка вiдповiдає за iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення дiяльностi органiв 

Товариства, а також обмiн iнформацiєю мiж органами Товариства, Акцiонерами, iншими, 

зацiкавленими у дiяльностi Товариства особами та/або iнвесторами. Корпоративний секретар 

може бути обраний з числа осiб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства, як правило, 

з числа працiвникiв Товариства. На Корпоративного секретаря покладається, зокрема, пiдготовка 

проектiв рiшень Наглядової Ради та Загальних Зборiв, виконання рiшень Наглядової Ради про 

скликання Загальних Зборiв та iнших рiшень, в яких це прямо визначено. Рiшення про обрання 

Корпоративного секретаря приймається простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, 

присутнiх на її засiданнi. Корпоративний секретар може бути переобраний у будь-який час за 

рiшенням Наглядової Ради. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих Наглядовою Радою, 

здiйснює Голова Наглядової Ради, або, за його дорученням, Секретар або члени Наглядової Ради. 

Наглядова Рада є пiдзвiтною Загальним зборам, за пiдсумками року Наглядова рада зобов'язана 

звiтувати перед Загальними зборами, зокрема, щодо виконання рiшень Загальних зборiв, 

дiяльнiсть Наглядової Ради протягом звiтного року, заходи щодо забезпечення захисту прав 

Акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю Дирекцiї. Наглядова Рада несе повну 

вiдповiдальнiсть перед Загальними Зборами за виконання покладених на неї функцiй. За 

пiдсумками року Наглядова Рада зобов'язана звiтувати перед Загальними Зборами. Члени 

Наглядової Ради несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання рiшень Загальних Зборiв, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Товариства. Акцiонери та 

член Наглядової Ради, який є їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за 

вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. Члени Наглядової 

Ради у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов'язкiв несуть юридичну 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України. Члени Наглядової Ради несуть майнову 

вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству порушенням покладених на них обов'язкiв. 

Члени Наглядової Ради повиннi зберiгати комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю та несуть за її 

розголошення вiдповiдальнiсть, передбачену чинним законодавством України та Статутом 

Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

(протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" вiд 14.04.2016 р.), у зв'язку 

iз переобранням складу Наглядової ради Товариства, обрано на посаду Член Наглядової ради з 

01.0.5.2016 р., з термiном - до наступних Загальних зборiв акцiонерiв Товариств. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж 

роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яь рокiв: 

начальник вiддiлу органiзацiї працi i заробiтної плати АТ "Українська автомобiльна корпорацiя". 

Частина вiдомостей - вiдсутнi. Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї, щодо перелiку 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не отримано. Є незалежним директором. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Дирда Володимир 

Олександрович 

НЕ 301268 04.06.2003 

Соснiвським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Овчаренко Свiтлана 

Миколаївна 

НС 935401 29.12.2000 

Приднiпровським РВ УМВС 

України в Черкськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

ради 

Козiс Олександр 

Миколайович 

СН 183291 14.05.1996 Печерським 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Корольчук Юрiй 

Степанович 

АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ 

УМВС України у Волинськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Бей Наталiя 

Олександрiвна 

СО 172271 06.07.1999 Мiнським 

РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Сенюта Iгор Васильович 

КВ 272478 29.06.1996 Залiзничний 

РВ УМВС України у Львiвськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Вертiйова Антонiна 

Дмитрiвна 

СН 828982 25.06.1998 

Ленiнградським РУГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Iскра Iгор Iванович 

АК 218035 23.06.1998 Ленiнським 

РВ УМВС України у 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 

Наглядової 

ради 

Прилуцька Валентина 

Iванiвна 

СН 589191 05.08.1997 

Подiльським РУ гУ МВС України 

у мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"Українська 

автомобiльна 

корпорацiя" 

03121566 

01004 Україна Київська 

д/н м. Київ 

Червоноармiйська, 15/2 

666332 94.751 99.9985 666332 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 666332 94.751 99.9985 666332 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові Позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
14.04.2016 

Кворум 

зборів** 
94.75105 

Опис 

Голова Зборiв нагадала присутнiм порядок денний Зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

ВИРIШИЛИ: 1.1 Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Вишемiрська Юлiя 

Бронiславiвна; Член лiчильної комiсiї Гуменюк Ольга Степанiвна; Член лiчильної комiсiї Богомаз 

Марина Володимирiвна. 2.1. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства.ВИРIШИЛИ: Затвердити наступний регламент роботи Зборiв: - Голова Зборiв послiдовно 

виносить на розгляд питання порядку денного Зборiв; - Слово для виступу з доповiддю надається 

Головою Зборiв; - Час для виступу з доповiддю щодо кожного питання порядку денного Зборiв – до 

15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборiв проводиться пiсля надання слова 

Головою Зборiв. Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв; - Час 

виступу в дебатах по доповiдi – до 5 хвилин; - Акцiонер (його представник) може виступати тiльки з 

питання, яке обговорюється; - Час для вiдповiдей на запитання - до 5 хвилин; - Якщо поставлене 

акцiонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку 

денного Зборiв, Голова Зборiв має право зняти таке питання акцiонера з розгляду взагалi або 

перенести його обговорення до розгляду iнших питань порядку денного Зборiв; - Вiдповiдi на питання 

акцiонерiв (їх представникiв) має право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша посадова 

особа/спiвробiтник Товариства, до компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; - Голова 

Зборiв оголошує проект рiшення з питання порядку денного, що пiдготовлений Наглядовою Радою 

Товариства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування; - Свою згоду 

або не згоду з рiшенням Зборiв акцiонери (їх представники) виражають шляхом зазначення вiдмiтки у 

вiдповiднiй клiтинцi бюлетеня для голосування; - Переривання процесу голосування забороняється. 

Пiд час голосування слово нiкому не надається; - Результати голосування пiдраховуються лiчильною 

комiсiєю та оформлюються протоколами лiчильної комiсiї по кожному питанню порядку денного 

Зборiв окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборiв оголошуються 

пiсля їх пiдрахунку, але до завершення Зборiв; - Збори виконують свою роботу до закiнчення розгляду 

усiх питань порядку денного Зборiв; - Через кожнi двi години безперервної роботи Зборiв - перерва 15 

хвилин. 3. Звiт Дирекцiї Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

ВИРIШИЛИ: 3.1. Затвердити Звiт Дирекцiї Товариства за 2015 рiк. 4. Звiт Наглядової Ради Товариства 

за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити Звiт 

Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2015 рiк, прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 5.1. Затвердити Звiт Ревiзiйної Комiсiї Товариства за 2015 рiк. 5.2. Затвердити висновки 

Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової 

звiтностi Товариства за 2015 рiк. ВИРIШИЛИ: 6.1 Затвердити рiчний звiт Товариства, у тому числi 

фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 рiк у складi: Балансу Товариства станом на 31.12.2015 року; 

Звiту про фiнансовi результати Товариства за 2015 рiк. 7. Розподiл прибутку (визначення порядку 

покриття збиткiв) за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi. ВИРIШИЛИ: 7.1. Покриття 

збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2015 роцi в сумi 341 тис. грн. здiйснити за рахунок 

пiдвищення ефективностi роботи Товариства в наступних перiодах. 7.2. У зв’язку з вiдсутнiстю 

прибутку, розподiл прибутку не здiйснювати, резервний фонд не формувати, дивiденди не 

нараховувати та не виплачувати. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Товариством протягом року. ВИРIШИЛИ: 8.1. Схвалити укладення Товариством протягом не бiльш 

нiж одного року з дати прийняття даного рiшення наступних договорiв (контрактiв): дилерських 

договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських 

договорiв поставки автомобiлiв марки «ЗАЗ» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною 

особою на загальну суму, що не перевищує 89 000 000,00 грн. (вiсiмдесят дев’ять мiльйонiв гривень 

00 копiйок); дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» та/або додаткових 

угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «CHEVROLET» з ТОВ 

«ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 54 

000 000,00 грн. (п’ятдесят чотири мiльйони гривень 00 копiйок); дилерських договорiв поставки 

автомобiлiв марки «CHERY» та/або додаткових угод до ранiше укладених дилерських договорiв 

поставки автомобiлiв марки «CHERY» з ТОВ «СI ЕЙ АВТОМОТIВ» або iншою юридичною особою 

на загальну суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок); 



дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» та/або додаткових угод до ранiше укладених 

дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «KIA» з ТОВ «ФАЛЬКОН-АВТО» або iншою 

юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 147 000 000,00 грн. (сто сорок сiм мiльйонiв 

гривень 00 копiйок); дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «LADA» та/або додаткових 

угод до ранiше укладених дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «LADA» з ПрАТ 

«ТОРГОВИЙ ДIМ «УКРАВТОВАЗ» або iншою юридичною особою на загальну суму, що не 

перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок); дилерських договорiв 

поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» та/або додаткових угод до ранiше укладених 

дилерських договорiв поставки автомобiлiв марки «MERCEDES-BENZ» з ПрАТ «АВТОКАПIТАЛ» 

або iншою юридичною особою на загальну суму, що не перевищує 60 000 000,00 грн. (шiстдесят 

мiльйонiв гривень 00 копiйок); кредитних договорiв з фiнансовими установами, загальний сукупний 

розмiр яких не перевищує 40 000 000,00 (сорок мiльйонiв) гривень на умовах, визначених Наглядовою 

Радою Товариства; договорiв застави (iпотеки) з фiнансовими установами, у тому числi в якостi 

майнового поручителя за зобов’язаннями третiх осiб, з ринковою вартiстю майна, що передається в 

заставу (iпотеку), на суму, що не перевищує 200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) гривень на умовах, 

визначених Наглядовою Радою Товариства; договорiв надання/отримання фiнансової допомоги, 

загальний сукупний розмiр яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень на умовах, 

визначених Наглядовою Радою Товариства. 8.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати 

iншi iстотнi умови договорiв (контрактiв) та додаткових угод, попередньо схвалених рiчними 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, а саме: контрагента, строк (термiн) дiї договору 

(контракту), цiну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої рiчними Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства, тощо, а також для договорiв застави (iпотеки) - перелiк майна, що 

передається в заставу (iпотеку), для кредитних договорiв - процентну ставку. 9. Внесення змiн та 

доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової 

редакцiї Статуту Товариства. ВИРIШИЛИ: 9.1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства у 

зв’язку iз приведенням положень Статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства України 

шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 9.2. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. 10. 

Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення 

дiй з державної реєстрацiї Статуту. ВИРIШИЛИ: 10.1. Уповноважити Генерального директора 

Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та здiйснити всi необхiднi дiї для державної 

реєстрацiї Статуту Товариства або видати вiдповiдну довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй 

особi. 11. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи 

на його пiдписання. ВИРIШИЛИ: 11.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 11.2. 

Уповноважити Голову Зборiв Щербак Софiю Олександрiвну пiдписати Положення про Наглядову 

Раду Товариства. 12. Припинення повноважень членiв Наглядової Ради. ВИРIШИЛИ: 12.1 З 01 травня 

2016 року припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у складi: Козiса О.М., Бей Н.О., 

Сенюти I.В. 13. Обрання членiв Наглядової Ради. ВИРIШИЛИ: 13.1. З 01 травня 2016 року обрати 

кiлькiсний склад Наглядової Ради Товариства – 5 (п’ять) осiб. 13.2. З 01 травня 2016 року обрати до 

складу Наглядової Ради Товариства: Козiса О.М., Бей Н.О., Сенюту I.В., Корольчука Ю.С., Прилуцьку 

В.I. 14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради, встановлення 

розмiру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 

договорiв з членами Наглядової Ради. ВИРIШИЛИ: 14.1. Затвердити умови цивiльно-правових 

договорiв з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцiй здiйснюється на безоплатнiй 

основi, порядок дiяльностi, права, обов’язки та вiдповiдальнiсть Голови та члена Наглядової Ради 

визначаються вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дiї договору – до 

наступних рiчних зборiв Товариства. 14.2. Уповноважити Генерального директора Товариства 

пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених 

Зборами умовах. З усiх питань рiшення були прийнятi акцiонерами, що брали участь у Зборах, 

одноголосно. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до 

перелiку питань порядку вiд акцiонерiв не надходило. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

Чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
22.12.2016 

Кворум 

зборів** 
99.9985 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. ВИРIШИЛИ:1.1. Обрати лiчильну комiсiю 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї 



Вишемiрська Юлiя Бронiславiвна; Член лiчильної комiсiї Гуменюк Ольга Степанiвна; Член лiчильної 

комiсiї Головко Iрина Юрiївна. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства. ВИРIШИЛИ:2.1. Обрати Головою позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв 

Товариства Рокицького Iгоря Вiкторовича. 2.2. Обрати секретарем позачергових Загальних Зборiв 

акцiонерiв Товариства Дирду Володимира Олександровича. 3. Схвалення рiшення Наглядової Ради 

про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових 

загальних зборах акцiонерiв. ВИРIШИЛИ: 3.1. Схвалити рiшення Наглядової Ради про затвердження 

порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових загальних зборах 

акцiонерiв. 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборiв: - Голова Зборiв послiдовно 

виносить на розгляд питання порядку денного Зборiв; - Слово для виступу з доповiддю надається 

Головою Зборiв; - Час для виступу з доповiддю щодо кожного питання порядку денного Зборiв – до 

15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборiв проводиться пiсля надання слова 

Головою Зборiв. Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв; - Час 

виступу в дебатах по доповiдi – до 5 хвилин; - Акцiонер (його представник) може виступати тiльки з 

питання, яке обговорюється; - Час для вiдповiдей на запитання - до 5 хвилин; - Якщо поставлене 

акцiонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку 

денного Зборiв, Голова Зборiв має право зняти таке питання акцiонера з розгляду взагалi або 

перенести його обговорення до розгляду iнших питань порядку денного Зборiв; - Вiдповiдi на питання 

акцiонерiв (їх представникiв) має право надавати як доповiдач, так i будь-яка iнша посадова 

особа/спiвробiтник Товариства, до компетенцiї якої/якого належать поставленi питання; - Голова 

Зборiв оголошує проект рiшення з питання порядку денного, що пiдготовлений Наглядовою Радою 

Товариства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенiв для голосування; - Свою згоду 

або не згоду з рiшенням Зборiв акцiонери (їх представники) виражають шляхом зазначення вiдмiтки у 

вiдповiднiй клiтинцi бюлетеня для голосування; - Переривання процесу голосування забороняється. 

Пiд час голосування слово нiкому не надається; - Результати голосування пiдраховуються лiчильною 

комiсiєю та оформлюються протоколами лiчильної комiсiї по кожному питанню порядку денного 

Зборiв окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборiв оголошуються 

пiсля їх пiдрахунку, але до завершення Зборiв; - Збори виконують свою роботу до закiнчення розгляду 

усiх питань порядку денного Зборiв; - Через кожнi двi години безперервної роботи Зборiв - перерва 15 

хвилин. 5. Про змiну типу Товариства. ВИРIШИЛИ: 5.1. Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» з публiчного акцiонерного товариства на 

приватне акцiонерне товариство. 6. Про змiну найменування Товариства. ВИРIШИЛИ: 6.1. Змiнити 

найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО». 7. Внесення змiн та доповнень до 

Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту 

Товариства. ВИРIШИЛИ: 7.1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї. 8. Визначення уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту 

Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. ВИРIШИЛИ: 8.1. Уповноважити 

Генерального директора Дирду Володимира Олександровича пiдписати Статут в новiй редакцiї та 

забезпечити проведення його державної реєстрацiї. 9. Про затвердження нових редакцiй внутрiшнiх 

положень Товариства. ВИРIШИЛИ: 9.1. Затвердити в новiй редакцiї Положення «Про Наглядову Раду 

Товариства», Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Товариства», Положення «Про Дирекцiю 

Товариства», Положення «Про Загальнi Збори Товариства». Особи, що подавали пропозицiї до 

перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не 

надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: акцiонер (ПАТ 

"Українська автомобiльна корпорацiя"), що володiє 666332 простих iменних акцiй i вiдповiдно є 

власником 94,751046 % статутного капiталу. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ д/н м. Київ Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

1340 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, (044) 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Центральний депозитарiй 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Таiр-

Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37589848 

Місцезнаходження 02232 Україна Київська д/н м. Київ проспект Маяковського, 97/15, оф. 

59 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

4430 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.03.2011 

Міжміський код та телефон +38(044)500-59-76 

Факс +38(044)500-59-76 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис аудиторська перевiрка 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ» 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 22801731 

Місцезнаходження 18015 Україна Черкаська д/н м. Черкаси вул. Небесної Сотнi, 105/269, 

оф. 571 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№ 0896 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0472) 37-59-89 



Факс (0472) 37-59-89 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис аудиторська перевiрка 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.08.1993 133/1/93 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.01 111126 1111.26 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №133/1/93 свiдоцтво видане 31 серпня 1993 року. 

  

30.06.1995 243/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.35 111126 38894.1 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №243/1/95 свiдоцтво видане 30 червня 1995 року. 

  

14.12.1995 139/1/95 
Черкаське обласне 

фiнансове управлiння 
д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
0.35 37042 12964.7 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 



системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №139/1 свiдоцтво видане 14 грудня 1995 року. 

  

19.09.1996 290/1 
Черкаське обласне 

фiнансове управлiння 
д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
2.5 148168 370420 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

системи реєстру випуску цiнних паперiв. Реєстрацiйний номер №290/1 свiдоцтво видане 19 вересня 1996 року. 

  

13.10.1998 178/23/1/98 

Черкаське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
2.5 148168 370420 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №290/1 вiд 19.09.96 р. видане Черкаським 

облфiнуправлiнням, втрачає чиннiсть. 

  

30.11.2001 59/23/1/01 

Черкаське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

д/н 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
5 148168 740840 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №178/23/1/98 вiд 13.10.98 р. видане Черкаським 

теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть. 



  

29.11.2006 12/23/1/06 

Черкаське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiниих паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300531009 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
5 218168 1090840 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №59/23/1/01 вiд 30.11.2001 р. видане Черкаським 

теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть. 

  

14.06.2007 9/23/1/07/Т 

Черкаське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв т 

фондового ринку 

UA 2300531009 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
5 37477 187385 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 9/23/1/07 Т вiд 14.06.2007 року, видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

  

14.06.2007 9/23/1/07 

Черкаське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300531009 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
5 592245 2961225 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: Загальними зборами акцiонерiв ВАТ 



"Черкаси-АВТО" 05 квiтня 2007 року (протокол № 16) було прийнято рiшення щодо збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок 

додаткових внескiв шляхом вiдкритого (публiчного) розмiщення акцiй в кiлькостi 374077 штук номiнальною вартiстю однiєї акцiї 5 гривень на 

загальну суму 1870385 гривень з метою залучення iнвестицiй для розширення дiяльностi Товариства. Спосiб розмiщення: вiдкрите (публiчне) 

розмiщення акцiй. Внесено до Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №12/23/1/06 вiд 

29.11.2006 р. , та вiд 14.06.2007 р. №9/23/1/07Т виданi Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР, вважати такими що втратили чиннiсть. 

  

13.05.2010 189/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000067102 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
5 592245 2961225 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

Загального реєстру випуску цiнних паперiв. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв №9/23/1/07 вiд 14 червня 2007 р. , видане 

Черкаським теруправлiнням ДКЦПФР, вважати таким що втратило чиннiсть. Рiшення про переведення випуску цiнних паперiв документарної 

форми iснування у бездокументарну форму iснування прийнято на загальних зборах акцiонерiв 19.03.2010 року (протокол № 20). 

  

25.09.2012 
№ 186/1/2012-

Т 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000067102 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
5 111000 555000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Мета додаткової емiсiї: додаткової емiсiї не було. Внесено до 

загального реєстру випускiв цiнних паперiв. Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 186/1/2012-Т вiд 25.09.2012 року, видане 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 

  

25.09.2012 № 186/1/2012 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000067102 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
5 703245 3516225 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках 

не здiйснювалась. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами на 

зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" 

26.07.2012 року було прийнято рiшення збiльшити статуний капiтал Товариства на 555000,00 до розмiру 3516225,00 шляхом додаткового 

випуску 111 000 шт. простих iменних акцiй Товариства iснуючої номiнальної вартостi, а саме 5,00 гривень за акцiю, за рахунок додаткових 

внескiв. Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства. Внесено до Загального реєстру випускiв цiнних паперiв. 



Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 189/1/10 вiд 13 травня 2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та 

тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 186/1/2012-Т вiд 25 вересня 2012 р., видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та 

фондового ринку, анульованi. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" створене на базi Черкаського обласного орендного пiдприємства 

"Автосервiс". Товариство створене за наказом Фонду державного майна України" № 4 - АТ вiд 

25.05.1993 р. Засновниками АТ "Черкаси - АВТО" були: Фонд державного майна України; 

Акцiонерна компанiя "Авто" (нинi - Акцiонерне товариство "Українська автомобiльна 

корпорацiя") м. Київ; Органiзацiя орендарiв Черкаського обласного орендного пiдприємства 

"Автосервiс". 17.06.1993 р. засновниками було укладено Установчий договiр. 06.07.1993 р. 

вiдбулися установчi збори по створенню акцiонерного товариство вiдкритого типу "Черкаси-

АВТО", а 26.07.1996 р. було зареєстровано у виконкомi Черкаської мiської Ради його Статут. 

Пiсля продажу державної частки акцiй АТ "Черкаси - АВТО" фондом державного майна України 

товариству було видано Свiдоцтво про власнiсть за реєстрацiйним № П - 415 вiд 27.12.1994 р. У 

травнi 2001 року в зв'язку з приведенням Статуту та назви товариства до вимог чинного 

законодавства України акцiонерне товариство "Черкаси АВТО" було перереєстроване у вiдкрите 

акцiонерне товариства "Черкаси-АВТО." ВАТ "Чекраси-АВТО" в березнi 2010 року 

перейменоване у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" згiдно з 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2010 р. та приведенням у вiдповiднiсть до Закону 

України "Про акцiонернi товариства". Ззгiдно рiшення позачергових Зборiв акцiонерiв вiд 

22.12.0216 року змiнено тип Товариства з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО, та змiнено назву з ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" на ПРАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО". 

  

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" у своєму володiннi станом на 31.12.2016 року має 2 фiлiї - станцiй 

технiчного обслуговування автомобiлiв, якi розташованi по територiї Черкаської областi:; ФIЛIЯ 

"СМIЛЯНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Сункiвська, 76, м. Смiла, Черкаська область, 20700; ФIЛIЯ 

"ЗОЛОТОНIСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО" - вул. Обухова, 20, м. Золотоноша, Черкаська область, 19700. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк - 54 особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за 2016 рiк - 

1 особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 

52 особи. Фонд оплати працi за 2016 рiк - 3074231 грн. Фонд оплати працi у 2016 роцi збiльшився 

на 25 % порiвняно з фондом оплати працi в 2015 роцi. Зростання заробiтної плати сталося в 

наслiдок пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати в Українi та зменшення чисельностi штатних 

працiвникiв. Кадрова програма на Товариствi виконується. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї 

працiвникiв Товариства в 2016 роцi пiдвищено квалiфiкацiю 11 особам, в тому числi на 

виробництвi - 11 осiб, з вiдривом вiд виробництва - 0 осiб. 

  

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 

  

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Протягом звiтного перiоду, з боку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiй не 

надходило. 

  



Виконуючи вимоги чинного законодавства та маючи право вибору облiкової полiтики з метою 

дотримання у Товариствi єдиної мотодики вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi 

господарських операцiй та порядку об'єктiв облiку щорiчно видається наказ про облiкову 

полiтику. Об’єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по 

первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. 

Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, 

i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Витрати на ремонт та 

обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi.Витрати 

на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання 

частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як 

брухт.Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та 

збиткiв по мiрi їх виникнення.У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на 

капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв.Вартiсть об’єктiв основних засобiв 

вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання 

такого активу. Для всiх об’єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним 

методом.Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи:-Будови та споруди;-

Машини та обладнання;-Автотранспорт;-Iнструменти, прилади, iнвентар;-Iншi основнi засоби.Для 

кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. 

В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк 

економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. 

Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням 

професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. 

Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, 

i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним 

методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:Група основних 

засобiв Перiод (рокiв)Будiвлi 20-40Машини та обладнання 7-20Автотранспорт 5-20Iнструменти, 

прилади, iнвентар 5-10Iншi основнi засоби 1-10Товариство оцiнює строк корисного використання 

основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування 

вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у 

вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».Такi 

оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних 

та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на 

знецiнення активiв, якi не генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до 

вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка 

генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати 

суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних активiв Нематерiальнi активi вiдображаються в 

облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизацiї та резерву 

пiд знецiнення.Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на 

стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi активи») i Товариство може 

продемонструвати наступне:-Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального 

активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;-Намiр завершити створення 

нематерiального активу та використовувати його або продати;-Здатна використати нематерiальний 

актив;-Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi 

вигоди;-Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки, 

використання активу.-Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального 

активу в процесi його розробки.Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом 

строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при 

появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного 

звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i 

вiдображається перспективно.Формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про запаси та 

розкриття її в фiнансовiй звiтностi Товариства здiйснюється згiдно з Положенням (стандартом) 

бухгалтерського облiку 9 "Запаси". Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз 



вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї.При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та 

iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв, 

автобусiв, якi вибувають за методом iдентифiкованої собiвартостi. На даний час облiк та оцiнка 

вартостi фiнансових iнвестицiй не проводиться. 

  

Основними видами товарiв i послуг, що надає ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" є надання послуг з 

ремонту i технiчного обслуговування легкових автомобiлiв як фiзичним так i юридичним особам, 

а також торгiвля транспортними засобами (легковi та вантажнi автомобiлi, автобуси) та агрегатами 

i запасними частинами до них, автообладнанням та iншими супутнiми товарами. Товариство 

здiйснює передпродажне, пiсляпродажне сервiсне обслуговування реалiзованих ним автомобiлiв 

та їх гарантiйний ремонт згiдно укладених дилерських договорiв та угод з АТ "Українська 

автомобiльна корпорацiя", ТОВ "УкрАВТОЗАЗ - сервiс", ПрАТ "Авто-Капiтал" та iншими 

дистриб'юторами Корпорацiї "УкрАВТО". Товариством в основному реалiзовувались автомобiлi 

виробництва ЗАТ "ЗАЗ", Ланос, Сенс,Форд Вiда,а також ВАЗ, Опель, Шевроле, Кiа рiзних 

модифiкацiй, Мерседес-Бенц, Черi. Послугами товариства по сервiсному обслуговуванню i 

ремонту автомобiлiв користуються в основному населення та юридичнi особи, що проживають або 

розмiщенi на територiї Черкаської областi. З метою збiльшення обсягiв надання послуг Товариство 

веде переоснащення виробництва новим сучасним обладнанням, що дасть можливiсть полiпшення 

якостi i культури обслуговування та полiпшить конкурентноспроможиiсть товариства на 

вiдповiдному товарному ринку регiону. Тiльки у м. Черкаси налiчується бiльше двох десяткiв 

суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з аналогiчною дiяльнiстю. Основними постачальниками 

автомобiлiв, запчастин, автоматерiалiв автобладнання, якi всi сертифiкованi, є АТ "Українська 

автомобiльна корпорацiя" та пiдприємства, що входять в систему Корпорацiї. 

  

12.11.2012 р. згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "БУКСЬКА 

МАЙСТЕРНЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а 

саме нежилi примiщення, що знаходяться за адресою: вул. Пушкiна, 4, смт. Буки, Манькiвський 

район, Черкаська область, 20114, цiна якого – 70000, 00 грн.14.11.2012 р. згiдно договору купiвлi-

продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ЗВЕНИГОРОДСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що 

знаходяться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13 а, м. Звенигородка, Черкаська область, 

20200, цiна якого – 250000, 00 грн.10.04.2013 року згiдно договору купiвлi-продажу продано 

нерухоме майно ФIЛIЇ "ЖАШКIВСЬКА МАЙСТЕРНЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що розташована за 

адресою; вул. Залiзнична, 5, м. Жашкiв, Черкаська область, 19200; цiна якого- 106700,00 

грн.21.05.2013 року згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ 

"ВIЛЬШАНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО", а саме нежилi примiщення, що розташована за адресою; вул. Шевченка, 31, 

смт. Вiльшана, Городищенський район, Черкаська область, 19523; цiна якого- 160000,00 

грн.29.05.2013 р. згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно структурного 

пiдроздiлу ПАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО», а саме нежитловi примiщення, що знаходиться за адресою: 

вул. Унiверситетська, 29, м. Черкаси, 18000, цiна якого – 1630000,00 грн. 11.11.2014 року згiдно 

договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ЛИСЯНСЬКА МАЙСТЕРНЯ 

СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що 

розташована за адресою - вул. Санаторна, 3, м. Лисянка, Черкаська область, 19300, цiна якого – 

100000,00 грн.18.07.2014 року згiдно договору купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ 

"ЧИГИРИНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ 

"ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. П. Дорошенка, 2, м. Чигирин, Черкаська 

область, 20900, цiна якого – 120000,00 грн.16.04.2014 року згiдно договору купiвлi-продажу 

продано нерухоме майно ФIЛIЇ "ТАЛЬНIВСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", що розташована за адресою - вул. Соборна, 148, м. 



Тальне, Черкаська область, 20400, цiна якого – 150000,00 грн.17.03.1014 року згiдно договору 

купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ "КАМ'ЯНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ" ПАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" що розташована за адресою - 

вул. Л. Борисової, 64 а, м. Кам'янка, Черкаська область, 20800, цiна якого – 280200,00 грн. 

19.05.2015 року згiдно договорiв купiвлi-продажу продано нерухоме майно ФIЛIЇ 

«МОНАСТИРИЩЕНСЬКА СТАНЦIЯ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБIЛIВ» 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО», що розташована за 

адресою - 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Санаторна, 9, цiна якого - 380000 грн. 

Протягом 2016 року було iнвестовано в реконструкцiю та технiчне переоснащення пiдприємства 

98,7 тис.грн., в тому числi модернiзацiя системи кондицiонування 1,9 тис. грн., монтаж 

твердопаливного котла - 96,8 тис. грн. У 2011 роцi залишкова вартiсть основних засобiв станом на 

31.12.2011 р. становить 6286 тис. грн. за даний перiод надiйшло основних засобiв на суму 383 тис. 

грн. та вибуло - 339 тис. грн. У 2012 роцi залишкова вартiсть основних засобiв станом на 

31.12.2011 р. становить 19295тис. грн. за даний перiод надiйшло основних засобiв на суму 545 тис. 

грн. та вибуло - 1892 тис. грн. У 2013 роцi вибуло основних засобiв:списано на суму 3303 тис.грн. 

за первiсною вартiстю 173 тис.грн., знос яких складас 169 тис.грн реалiзовано на суму 3130 тис. 

грн., знос складає 1673 тис.грн. У 2014 роцi вибуло основних засобiв:списано на суму 3,9 тис.грн. 

за первiсною вартiстю 157,3 тис.грн., знос яких складас 153,4 тис.грн реалiзовано на суму 2612,9 

тис. грн., знос складає 1308,5 тис.грн. У 2015 роцi вибуло основних засобiв i списано на суму 28.5. 

тис. грн. за первiсною вартiстю 138,1 тис. грн., знос яких складає 109,6 тис. грн. реалiзовано на 

суму 504,9 грн., знос 445,6 тис. грн. У 2016 роцi вибуло основних засобiв i списано на суму 1,8 

тис. грн. за первiсною вартiстю 47,8 тис. грн., знос яких складає 46,0 тис. грн., реалiзовано н асуму 

94,9 тис. грн. знос - 87,7 тис. грн. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членаси виконавчого 

органу, афiлiйованими особами не вчинялися. 

  

Станом на 31.12.2016 року Товариство мало основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 

24873,7 тис. грн., знос яких складає 16431,2 тис. грн., тобто 66,1 %. Це будiвлi та споруди, машини 

та обладнання для надання автосервiсних послуг, транспортнi засоби та iнше, що знаходяться 

головному пiдприємствi та фiлiях, що розташованi у Черкаськiй областi. Значних правочинiв щодо 

основних засобiв у звiтному перiодi емiтент не укладав. У звiтному перiодi виробничi потужностi 

Товариства не використовувалися у зв'язку з вiдсутнiстю виробництва. Способи утримання 

активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 

балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв 

здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод 

та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану 

основних засобiв, що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, 

включаються до балансової вартостi основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться за 

його мiсцем розташування. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв 

пiдприємства: на думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв 

пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства не є шкiдливою до навколишнього середовища. 

Iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис 

методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання 

виробничих потужностей пiсля її завершення: на даний час Товариство не планує капiтального 

будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв у зв'язку iз значним грошовими 

вкладеннями та залученнями кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою, а також у зв'язку з 

вiдсутнiстю виробництва. 

  



Iстотними проблемами, якi впливають на на дiяльнiсть Товариства є:- значна зношенiсть основних 

фондiв, застарiле обладнання;- недостатнє технiчне забезпечення, а також спецiнструментом i 

обладнанням;- конкуренцiя по наданню послуг, а також у сферi торгiвлi автомобiлями i 

запчастинами з боку все зростаючої кiлькостi пiдприємницьких структур, умови дiяльностi яких є 

бiльш сприятливi, нiж Товариства, вигiдне мiсце розташування, спрощена система оподаткування i 

таке iнше;- пiдвищення цiн та тарифiв на енергоносiї та послуги, зростання платежiв до бюджету, 

призводять до збiльшення витрат на виробництво, а збiльшення кiлькостi приватних 

пiдприємницьких структур по наданню послуг населенню з автосервiсу та реалiзацiї призводить 

до зниження попиту на послуги i обсяги реалiзацiї товарно-матерiальних цiнностей. 

  

За 2016 рiк штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) Товариству не нараховано. 

  

Основним джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є одержання прибутку вiд надання 

послуг автосервiсу та торгiвлi автомобiлями, запчастинами, автообладнанням та iншими 

супутними товарами. За 2016 рiк загальна сума валових доходiв склала 8341,2 тис. грн. Наявнiсть 

робочого капiталу Товариства пiдтверджується можливiстю сплати не тiльки власнi поточнi борги, 

а наявнiстю фiнiнсових ресурсiв для розширення дiяльностi. За оцiнками фахiвцiв Товариства для 

пiдвищення показникiв лiквiдностi та платоспроможностi пiдприємства пропонується 

вiдслiдковування простроченої дебiторської заборгованостi та вжиття всiх можливих заходiв для її 

усунення. Зменшення дебiторської заборгованостi та вiдповiдне збiльшення розмiру грошових 

коштiв пiдприємства, має призвести до пiдвищення показникiв платоспроможностi пiдприємства. 

Крiм того для пiдвищення ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi Товариству необхiдно 

планувати свою фiнансову дiяльнiсть та контролювати виконання фiнансових планiв та вживати 

необхiдних заходiв для їх виконання, що даватиме можливiсть поповнення обiгових коштiв. 

  

Станом на 31.12.2016 року Товариство має ряд дилерських договорiв, укладених з АТ "Українська 

автомобiльна компанiя", ТОВ "УкрАвтоЗАЗ-Сервiс", ПрАТ "Автокапiтал", та iншими 

дистрибюторами Корпорацiї "УкрАВТО" на предмет реалiзацiї, зберiгання, передпродажної 

пiдготовки автомобiлiв виробництва ЗАТ "ЗАЗ" та iнших виробникiв, а також: договорiв про 

падання послуг по їх гарантiйному i сервiсному обслуговуванню. Обсяги продажу вказаних 

автсмобiлiв та надання послуг по їх гарантiйному i сервiсному обслуговуванню та очiкуваний 

прибуток вiд цiєї дiяльностi визначається планами, якi щорiчно затверджуються загальними 

зборами акцiонерiв. 

  

З метою покращення фiнансово-господарської дiяльностi товариства намiчено ряд заходiв серед 

яких одними iз головних є збiльшення обсягiв торгiвлi автомобiлями i запчастинами, розширення 

зон торгiвлi у регiонi, покращення маркетингової та рекламної роботи, розширення перелiку видiв 

послуг, що надаються власникам автомобiлiв, пiдвищення культури i якостi обслуговування. Для 

забезпечення виконання вказаних заходiв складена iнвестицiйна програма на 2017 рiк, джерелом 

фiнансування яких будуть власнi кошти. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть 

товариства у майбутньому є змiни у чинному законодавствi. 

  

Дослiджень та розробок за звiтний рiк ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО" не здiйснювало. 

  

ПРАТ "ЧЕРКАСИ-АВТО", його фiлiї та його посадовi особи в 2016 роцi не були сторонами в 

судових спорах 

  



Значний негативний вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства у 2016 роцi мали такi 

фактори, як знос основних фондiв, застарiле обладнання, а приведення їх у належний стан 

потребує значних iнвестицiй, а також низька у порiвняннi з iншими регiонами України 

платоспроможнiсть населення. Стабiльнiсть законодавства i зменшення податкового тиску, 

пiдвищення добробуту населення та прибутковiсть роботи пiдприємств i органiзацiй повиннi дати 

змогу Товариству працювати з прибутком. За 2012 рiк Товариство отримало чистий збиток - 1953 

тис. грн.., за 2013 рiк Товариство отримало чистий прибуток - 83 тис. грн, за 2014 рiк Товариство 

отримало збиток 6763тис.грн., 2015 рiк товариство отримало збиток 341 тис. грн. за звiтний 2016 

рiк товариство отримало чистий прибуток - 468 тис. грн. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
8569 8442 0 0 8569 8442 

будівлі та 

споруди 
7486 7337 0 0 7486 7337 

машини та 

обладнання 
545 496 0 0 545 496 

транспортні 

засоби 
66 47 0 0 66 47 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 472 562 0 0 472 562 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 8569 8442 0 0 8569 8442 

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): До основних засобiв 

товариством вiднесено матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 

року та первiсною вартiстю бiльше 2,5 тисячi гривень до 31.08.2015 р., а з 01.09.2015 р. первiсна 

вартiсть бiльше 6,0 тис. грн.. Первiсна вартiсть основних засобiв: 24767 тис. грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв: 65,91 % Ступiнь використання основних засобiв: 100 % використання Сума 

нарахованого зносу: 16325 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: 

придбанням та модернiзацiєю обладнання та примiщень. Iнформацiя про всi обмеження на 

використання майна емiтента: обтяжень на використання майна не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

11502 10943 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
3516 3516 

Скоригований 

статутний капітал 
3516 3516 



(тис. грн)  

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 7986 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7986 тис.грн. Рiзниця 

мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього 

перiоду становить 7427 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 7427 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

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 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 122 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 8809 X X 

Усього зобов'язань X 8931 X X 

Опис: Податкових зобо'язань за 2016 рiк - 122 тис. грн. Всього зобов'язань за 2016 рiк 

- 8931 тис. грн. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

28.12.2016 29.12.2016 
Відомості про зміну типу 

акціонерного товариства 

14.04.2016 15.04.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

04.05.2016 05.05.2016 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ПРИВАТНЕ АУДИТОРСЬКЕ 

ПIДПРИЄМСТВО «ЛВВ-АУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 

податків - фізичної особи) 
22801731 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 18015, Черкаська область, мiсто 

Черкаси, вул. Небесної Сотнi/Благовiсна, 

буд. 105/269, оф. 571 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0896 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 

про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 
 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2016 року та за рiк, що минув на 

зазначену дату Керiвництву та акцiонерам ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми 

провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» (код 

ЄДРПОУ 05390402; мiсцезнаходження: 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, Смiлянське шосе 8 

км, буд. 4; дата державної реєстрацiї 04.05.2001 р.), що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 

31 грудня 2016 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк; Звiт про рух грошових 

коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; Звiт про власний капiтал за 2016 рiк, а також стислого викладу суттєвих 

принципiв облiкової полiтики та iнших примiток. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що додається, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо 

цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i 

розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та 

прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки. Пiдстава для висловлення умовно-

позитивної думки Товариство не переглядало лiквiдацiйну вартiсть, строк корисної експлуатацiї необоротних активiв 

на кiнець фiнансового року та питання щодо зменшення корисностi активiв. Нестабiльнiсть економiки в країнi 



створює можливiсть iснування умов для зменшення корисностi активiв, так як iснують фактори морального старiння 

активiв, змiни у ринковому та економiчному середовищi, що може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, 

про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть подає 

достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-

АВТО» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи 

нашої думки, звертаємо увагу на те, що дiяльнiсть Товариства зазнала значного впливу внаслiдок нестабiльної 

економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, iснує 

невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства. Безпосереднiй вплив подiй на даний 

час не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в 

результатi такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений у фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий 

i зможе бути оцiнений. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ Вартiсть чистих 

активiв Станом на 31 грудня 2016 року вартiсть чистих активiв складає 11502 тис. грн. Цей показник був 

розрахований вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 

485. Вартiсть чистих активiв є бiльшою за зареєстрований капiтал Товариства на 7986 тис. грн. Це вiдповiдає вимогам 

статтi 155 Цивiльного кодексу України, та дає впевненiсть у можливостi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю На 

нашу думку, iнша iнформацiя, що розкривається Товариством, як емiтентом цiнних паперiв, та подається Комiсiї 

разом з фiнансовою звiтнiстю, не мiстить суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, яка мiститься у перевiренiй 

аудиторами фiнансовiй звiтностi. Виконання значних правочинiв На нашу думку, протягом перiоду аудиту Товариство 

не виконувало значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними фiнансової звiтностi, що 

пiдлягала аудиту) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Стан корпоративного управлiння На 

нашу думку, стан корпоративного управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України «Про 

акцiонернi товариства». Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства На нашу думку, фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилки. Аналiз фiнансового стану Оцiнка лiквiдностi та платоспроможностi здiйснена з 

використанням коефiцiєнтiв, якi розрахованi на пiдставi даних Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року. 

Аналiз лiквiдностi Товариства: Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi): 1,5 (норм. > 1,0); Коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi: 0,3 (норм. 0,2 – 0,5); Чистий оборотний капiтал: 3728 тис. грн. Отже, Товариство є лiквiдним, оскiльки 

поточнi активи перевищують за величиною поточнi зобов’язання. Розмiр перевищення задається коефiцiєнтом 

покриття. Спiввiдношення поточних активiв i короткострокових зобов’язань вище нiж 1 : 1 свiдчить про те, що у 

товариства достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань. Перевищення 

оборотних коштiв над короткостроковими зобов’язаннями означає, що товариство не тiльки може погасити свої 

короткостроковi зобов’язання, але i має резерви для розширення дiяльностi. Аналiз платоспроможностi (фiнансової 

стiйкостi) Товариства: Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї): 0,6 (норм. > 0,5); Коефiцiєнт фiнансового ризику: 

0,8 (норм. < 1); Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами: 0,3 (норм. > 0,1); Коефiцiєнт маневреностi 

власного капiталу: 0,3 (норм. Збiльшення). Аналiз фiнансового стану на 31 грудня 2016 року свiдчить про те, що 

Товариство має достатньо коштiв для погашення своїх короткострокових зобов’язань (перед бюджетом, 

постачальниками, своїми працiвниками та iн.). Товариство в змозi безперервно функцiонувати, розширяти 

виробництво, впроваджувати новi технологiї, пiдвищувати продуктивнiсть працi. Основнi вiдомостi про аудиторську 

фiрму Аудит фiнансової звiтностi ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» станом на 31 грудня 2016 року проведено ПРИВАТНИМ 

АУДИТОРСЬКИМ ПIДПРИЄМСТВОМ «ЛВВ-АУДИТ», код за ЄДРПОУ 22801731, яке здiйснює свою дiяльнiсть на 

пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою 

України 26 сiчня 2001 року № 0896, термiн дiї Свiдоцтва продовжено до 30 липня 2020 року. Мiсцезнаходження: 

Україна, 18015, Черкаська обл., мiсто Черкаси, вулиця Небесної Сотнi/Благовiсна, будинок 105/269, офiс 571.; 

тел./факс: (0472) 37-59-89; e-mail: lvv-audit@neocm.com. Аудит проведено на пiдставi Договору № 8 вiд 22.02.2017 

року. Аудит розпочато 22 лютого 2017 року i закiнчено 15 березня 2017 року. Аудиторська перевiрка проводилася за 

адресою: 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, Смiлянське шосе 8 км, буд. 4. Додатки Баланс (Звiт 

про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року; Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк; Звiт 

про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; Примiтки до 

фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2016 року. М. Черкаси, 15 березня 2017 року Директор ПАП «ЛВВ-АУДИТ» Г.В. Романкова Сертифiкат 

аудитора № 003782, виданий 02 червня 1999 року, чинний до 02 червня 2018 року 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 2 1 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
16 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 



Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 2 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Так Ні Ні Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 



 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 
 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" 
за ЄДРПОУ 05390402 

Територія 
 

за КОАТУУ 7124987001 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 45.20 

Середня кількість 

працівників 
54 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

Смiлянське шосе 8-й км, буд 4, с. Степанки, 

Черкаський, Черкаська область, 19036, 

Україна, (0472) 55-99-59, (0472) 55-99-58 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2016 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 2 1 0 

первісна вартість 1001 111 107 0 

накопичена амортизація 1002 109 106 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 0 0 

Основні засоби: 1010 8569 8442 0 

первісна вартість 1011 24666 24767 0 

Знос 1012 16097 16325 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

Знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 8589 8443 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 3435 4988 0 

Виробничі запаси 1101 56 64 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 3379 4924 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 232 407 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

176 

 

2726 

 

0 

з бюджетом 1135 171 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 86 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1131 997 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 727 2122 0 

Готівка 1166 0 3 0 

Рахунки в банках 1167 727 2119 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 42 32 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 104 718 0 

Усього за розділом II 1195 6018 11990 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 14607 20433 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3516 3516 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 33 33 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7394 7953 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 10943 11502 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 761 669 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 761 669 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2340 2670 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 36 122 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 48 35 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 120 180 0 

за одержаними авансами 1635 119 4293 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 86 162 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 154 800 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2903 8262 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 14607 20433 0 

Примітки 

Об’єкти необоротних активiв вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по первiснiй 

вартостi за мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна 

вартiсть таких засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по 

квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених 

господарським способом – собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з 

веденням такого будiвництва та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, 

амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та iн.). Витрати на ремонт та обслуговування 

вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати були понесенi. Витрати на 

реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого використання 

частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються як брухт. 

Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по 

мiрi їх виникнення. У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне 

будiвництво i придбання основних засобiв. Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на 

витрати шляхом нарахування амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу. 

Для всiх об’єктiв основних засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. 



Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи: - Будови та споруди; - Машини 

та обладнання; - Автотранспорт; - Iнструменти, прилади, iнвентар; - Iншi основнi засоби. Для 

кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. 

В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк 

економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. 

Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз застосуванням 

професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. 

Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, 

i, при необхiдностi, переглядається. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним 

методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: Група основних 

засобiв Перiод (рокiв) Будiвлi 20-40 Машини та обладнання 7-20 Автотранспорт 5-20 Iнструменти, 

прилади, iнвентар 5-10 Iншi основнi засоби 1-10 Товариство оцiнює строк корисного використання 

основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування 

вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у 

вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». 

Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на 

амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. Знецiнення активiв Товариство оцiнює балансову 

вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет наявностi ознак знецiнення таких 

активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи 

вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв 

до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах 

можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть вiдповiдних активiв. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої 

сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Самостiйно створенi нематерiальнi активи 

визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi 

активи») i Товариство може продемонструвати наступне: - Технiчну здiйсненнiсть завершення 

створення нематерiального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано; - 

Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати; - 

Здатна використати нематерiальний актив; - Те, яким чином нематерiальний актив буде 

створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; - Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та 

iнших ресурсiв для завершення розробки, використання активу. - Здатнiсть надiйно оцiнити 

витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його розробки. Амортизацiя 

нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. 

Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний 

строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна строкiв 

корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї. Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, 

будiвництво яких ще не завершено, включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих 

активiв не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Знецiнення не фiнансових 

активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, але розглядаються 

щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх 

можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що 

вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення 

визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. 

Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж 

або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з них вища. Нефiнансовi активи, що 

пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на предмет можливого сторнування 

знецiнення. Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по 

наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть включають фiнансову дебiторську заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство 

надає грошовi кошти, товари чи послуги безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської 

заборгованостi, яка створюється з намiром продажу вiдразу ж або протягом короткого промiжку 

часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. Основнi фiнансовi iнструменти Товариства 



представленi позиковими коштами, грошовими коштами та їх еквiвалентами i короткостроковими 

депозитами. У Товариства також є iншi фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та 

кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв’язку з його 

основною дiяльнiстю. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, 

коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати повну суму 

заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за 

основною дiяльностi знецiнена, вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть 

його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву 

являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх 

грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума 

збитку визнається у складi фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає 

неможливою до повернення, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. 

Повернення ранiше списаних сум кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання 

фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або 

права на грошовi потоки вiд них закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi 

ризики та вигоди володiння або Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики 

та вигоди володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має 

практичної можливостi повнiстю продати актив незв’язанiй сторонi, не накладаючи при цьому 

додатковi обмеження на продаж. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть 

визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного 

вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну 

заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi 

бiльше не вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної 

сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть 

списується, коли про неї стає вiдомо. Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi Товариство нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi виходячи iз оцiнки Товариства можливостi стягнення заборгованостi з конкретних 

клiєнтiв. Якщо вiдбувається зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або 

фактичнi збитки вiд невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Товариства, 

фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Якщо Товариство визначає, що не 

iснує об’єктивного пiдтвердження факту знецiнення конкретної дебiторської заборгованостi, 

незалежно вiд суми, така дебiторська заборгованiсть включається до категорiї дебiторiв iз 

близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупнi заборгованiсть за такими категорiями, в 

свою чергу, тестується на предмет знецiнення. Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до 

яких вiдбувається групування дебiторської заборгованостi, пов’язанi iз оцiнкою майбутнiх 

грошових потокiв, якi генеруються такою заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi 

боржника погасити заборгованiсть вiдповiдно до погоджених умов. Майбутнi грошовi потоки за 

групою дебiторiв, якi оцiнюються в сукупностi на предмет знецiнення, визначаються iз договiрних 

грошових потокiв, поточних економiчних умов в цiлому, строкiв виникнення дебiторської 

заборгованостi, досвiд Товариства по списанню такої заборгованостi в минулому, 

кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за договорами та iнших обставин, якi, на думку 

Товариства, можуть вплинути на майбутнi грошовi потоки вiд такої заборгованостi. Змiни в 

економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть мати 

наслiдком коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської 

заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. Запаси Товарно-матерiальнi запаси 

вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої вартостi реалiзацiї. При вiдпуску 

запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм 

легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, якi вибувають за методом iдентифiкованої 

собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва 

включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї 

товарiв визнаються за умови використання всiх наведених нижче положень: • Товариство 

передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням товарами; • Товариство 

бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється с правом власностi на товари; • 



Сума доходiв може бути достовiрно визначена; • Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних 

вигод, пов’язаних з операцiєю; i • Понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть 

бути достовiрно визначенi. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання Вiдстроченi податковi 

активи та зобов’язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються у випадку, якщо стає 

очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування. Оцiнка вiрогiдностi 

включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi 

реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов’язань) в майбутньому використовуються рiзнi 

фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну 

вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати 

вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в майбутнiх перiодах, це може 

чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд операцiй i потоки грошових 

коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових активiв в майбутньому 

повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про сукупний дохiд. Акцiонерний 

капiтал Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за 

них Товариством. Управлiння капiталом: Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – 

збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної 

прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної 

структури капiталу i зниження його вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його 

коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, 

провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження 

заборгованостей або залучити новi кредити. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова 

та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю. Непередбаченi 

активи та непередбаченi зобов’язання Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не 

визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов’язанням 

необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. 

Iнформацiя про цi зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Забезпечення Забезпечення визнаються якщо: 1) 

Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 2) 

ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для 

погашення заборгованостi; та 3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. У випадку 

невиконання зазначених умов, забезпечення не визнаються. Суми, якi визнанi Товариством як 

забезпечення, є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої 

заборгованостi на дату балансу. У випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума 

забезпечення визначається за теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi 

для погашення зобов’язання. Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються 

для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, 

котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, 

забезпечення сторнується. Необоротнi активи (тис. грн.) Матерiальнi основнi активи Код рядка 

31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Будинки i споруди 7 486 7 337 Машини i обладнання 74 53 

Транспортнi засоби 66 47 Iнструменти, прилади та iнвентар 45 39 Iншi основнi засоби 781 856 

Бiблiотечнi фонди - - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 117 110 Тимчасовi (нетитульнi) 

споруди - - Iнвентарна тара - - Основнi засоби, всього 1010 8 569 8 442 Незавершене капiтальне 

будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 1005 18 - Матерiальнi основнi активи, всього 

(тис. грн.) Змiни в матерiальних основних активах (за видовими групами) Землi Будинки i споруди 

Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади iнвентар Iншi основнi засоби 

Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке 

потребує монтажу Матерiальнi основнi активи, разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вартiсть брутто на 

початок звiтного перiоду (01.01.2016 р.) - 21 390 300 487 413 1 832 244 18 24 684 Закупiвля - 15 8 

69 92 Модернiзацiя, добудова - 2 97 99 Перекласифiкацiя - Приєднання - Iншi збiльшення (%% 

банку) - Продаж - 7 21 1 29 Лiквiдацiя - 1 11 35 14 61 Призначенi для збуту - Iншi зменшення / 

збiльшення - Вартiсть брутто на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - 21 390 307 487 412 1 942 

229 24 767 Погашення на початок звiтного перiоду (01.01.2016 р.) - 13 904 226 421 368 1 051 127 16 

097 Поточна амортизацiя - 149 34 19 16 86 8 312 Перекласифiкацiя - - - - - - - - - Продаж - - 6 - - 18 1 



- 25 Лiквiдацiя - 11 33 15 59 Призначенi для збуту - Iншi збiльшення / зменшення - Погашення на 

кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - Вартiсть нетто на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - 

14 053 254 440 373 1 086 119 16 325 У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не 

здiйснювалась. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби, призначенi для продажу, 

на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. Запаси Балансова вартiсть запасiв: (тис. грн.) Показник Код 

рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Матерiали 1101 56 64 Незавершене виробництво 1102 Готова 

продукцiя 1103 Товари 1104 3 379 4 924 Всього 1100 3 435 4 988 Запаси в заставi не перебувають. 

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: 

(тис. грн.) Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 

1 2 3 4 За поставками вiтчизняним покупцям 1125 232 407 За поставками iноземним покупцям 

1125 Аванси на поставки 1130 176 2 726 Заборгованостi з податку на дохiд 1135 86 Заборгованостi 

перед бюджетом, за винятком податку на прибуток 1135 85 Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть: 1155 1 131 997 в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1155 

- - в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155 - - в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155 - - в 

т.ч. iнше 1155 Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом Вiдрахування 

на актуалiзацiю вартостi заборгованостей 1125 Короткостроковi заборгованостi за поставками та 

iнше нетто, всього 1 710 4 130 Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 

Грошовi кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Грошовi кошти в касi 

1166 - 3 Грошовi кошти в банку: 1167 727 2 119 Поточний рахунок гривневий 727 2 119 Поточний 

рахунок валютний Корпоративнi картковi рахунки Депозити до 1 року Iншi грошовi активи 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 727 2 122 Використання грошових коштiв не 

обмежено. Iншi активи (тис. грн.) Iншi активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Неотриманi 

податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в 

майбутнiх перiодах - - Iншi активи 104 718 Iншi активи, всього 1190 104 718 Акцiонерний капiтал 

Акцiонерний капiтал Товариства: (тис. грн.) Змiст 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 Зареєстрований 

акцiонерний капiтал (703 245 звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 5 грн. кожна) 3 516 3 516 

Вилученi акцiї Всього 3 516 3 516 У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. 

Додатковий випуск акцiй на наступний рiк не планується. Додатковий капiтал Додатковий капiтал 

станом на 31.12.2016 р. складається з наступного капiталу: ? 33 тис. грн. – резервний капiтал, 

сформований вiдповiдно до законодавства України на покриття збиткiв; ? 7 953 тис. грн. – 

нерозподiлений прибуток: - за 2016 рiк – 559 тис. грн. - та залишок нерозподiленого прибутку 

минулих рокiв - 7 394 тис. грн. Вiдстроченi податки Структура вiдстрочених податкiв у звiтному 

перiодi була наступною: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Вiдстроченi 

податковi зобов’язання 761 669 Всього 1500 761 669 Короткостроковi резерви Стан 

короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 

31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 86 162 Всього 1660 86 162 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 14.1. Структура кредиторської короткострокової 

заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше Код рядка 

31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Короткостроковi кредити банкiв 1600 - Поточна заборгованiсть за 

довгостроковими зобов’язаннями 1610 За поставками за товари, роботи, послуги перед 

вiтчизняними постачальниками 1615 2 340 2 670 За поставками за товари, роботи, послуги перед 

iноземними постачальниками 1615 Аванси, отриманi на поставки 1635 119 4 293 З податку на 

дохiд 1620 36 122 За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд 1620 За заробiтною платою 

1630 120 180 Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 48 35 Iнше 1690 154 

800 Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше, всього 2 817 8 100 Iншi розкриття, що 

вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» Справедлива вартiсть фiнансових 

iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 2015 

2016 2015 2016 1 2 3 4 5 Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Торговельна дебiторська 

заборгованiсть 232 407 232 407 Грошовi кошти та їх еквiваленти 727 2 122 727 2 122 

Короткостроковi позики - - - - Торговельна кредиторська заборгованiсть 2 340 2 670 2 340 2 670 

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити 

достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. Ключовий керiвний персонал 

представлений Дирекцiєю Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року витрати на 



винагороду ключового управлiнського персоналу складали: 2015 2016 Заробiтна плата та iншi 

заохочення 308 372 Нарахування на заробiтну плату 26 31 334 403 

Керівник Дирда Володимир Олександрович 

Головний бухгалтер Овчаренко Свiтлана Миколаївна 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 88823 62936 

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 ( 83227 ) ( 59318 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

5596 

 

3618 

 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 1073 1433 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2934 ) ( 2750 ) 

Витрати на збут 2150 ( 2683 ) ( 2327 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 586 ) ( 318 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

466 

 

0 

 Збиток 2195 ( 0 ) ( 344 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2 34 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

468 

 

0 

 Збиток 2295 ( 0 ) ( 310 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 91 -31 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

559 

 

0 

 Збиток 2355 ( 0 ) ( 341 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 559 -341 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1136 1012 

Витрати на оплату праці 2505 3074 2457 

Відрахування на соціальні заходи 2510 618 794 

Амортизація 2515 313 331 



Інші операційні витрати 2520 2726 2236 

Разом 2550 7867 6830 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 703245 703245 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 703245 703245 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.79 0.48 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0.79 0.48 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Примітки 

Оцiнка доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються у розмiрi справедливої вартостi винагороди i 

представляє собою суму, що очiкується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи 

послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахування очiкуваних повернень 

товарiв покупцями, знижок та iнших аналогiчних вирахувань, а також за вирахуванням податку на 

додану вартiсть. Надання послуг Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може 

бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, 

надiйдуть Товариству i понесенi та очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути 

достовiрно визначенi. Визнання доходiв та витрат Дохiд визнається за принципом нарахування, 

коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод 

Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на 

додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося 

вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до 

покупця. Витрати, пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 

Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi 

про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. Дохiд вiд реалiзацiї Структура доходiв: (тис. грн.) 

Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Доходи вiд продажу: готової продукцiї власного 

виробництва, товарiв, послуг 62 936 88 823 iнших оборотних активiв - - послуг з оренди - - Всього 

2000 62 936 88 823 Собiвартiсть реалiзацiї (тис. грн.) Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка 2015 р. 

2016 р. 1 2 3 4 Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 59 318 83 227 Собiвартiсть 

реалiзованих оборотних активiв - - Собiвартiсть надання в оренду - - Всього 2050 59 318 83 227 

Адмiнiстративнi витрати (тис. грн.) Адмiнiстративнi витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 

Амортизацiя основних засобiв 180 181 Амортизацiя нематерiальних активiв Витрати матерiалiв 

Електроенергiя, вода, газ та охорона 338 443 Оренда основних засобiв Консультацiйнi, юридичнi 

та аудиторськi послуги Витрати на автотранспорт Послуги зв’язку 94 93 Ремонт основних засобiв 

75 97 Податки i збори Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 1 212 1 561 Резерви 

невикористаних вiдпусток Iншi витрати, в т.ч.: - 13 службовi вiдрядження 13 представницькi 

витрати Iншi услуги стороннiх органiзацiй 181 Банкiвськi послуги 54 38 Iншi адмiнвитрати 797 

327 Адмiнiстративнi витрати, всього 2130 2 750 2 934 Витрати на збут (тис. грн.) Витрати за 

видами Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизацiя основних засобiв 65 52 Амортизацiя 

нематерiальних активiв Витрати матерiалiв Витрати на транспорт 19 21 Електроенергiя, вода, газ 

та охорона 584 482 Обслуговування програмного забезпечення Послуги стороннiх органiзацiй 

Послуги зв’язку, Iнтернет Обслуговування програмного забезпечення 50 51 Заробiтна плата та 

соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 1 203 1 353 Резерви невикористаних вiдпусток Резерви 

гарантiйних ремонтiв Комiсiйнi дилерам 55 95 Страхування 11 12 роялтi 6 6 реклама 92 183 

Довiдки – рахунки, транзитнi номера 24 26 Iншi витрати 218 402 Витрати на збут, всього 2150 2 

327 2 683 Iншi операцiйнi доходи та витрати Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: (тис. 

грн.) Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Дохiд вiд операцiйних курсових 

рiзниць Дохiд вiд операцiйної оренди 220 490 Дохiд вiд звичайної дiяльностi 1 213 579 

Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi) Дохiд вiд купiвлi-



продажу iноземної валюти Прибутки вiд збуту кредиторської заборгованостi 4 Дохiд вiд реалiзацiї 

активiв Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 1 433 1 073 Iншi доходи 2240 34 2 Структура iнших 

операцiйних та iнших витрат: (тис. грн.) Iншi операцiйнi витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 

Витрати на дослiдження, якi не дали позитивних результатiв, або витрати невиробничого 

призначення - - Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти Неустойки, штрафи, вiдшкодування 

1 1 Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв Нестачi та втрати вiд псування 

цiнностей Витрати на послуги населенню Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi Витрати на 

утримання об’єктiв соцiальної сфери Премiї працiвникам за рахунок фонду матерiального 

заохочення Списання необоротних активiв 3 Iншi витрати 317 582 Iншi операцiйнi витрати, всього 

2180 318 586 Податок на прибуток Вiдповiдно до законодавства України, у звiтному перiодi ставка 

з податку на прибуток становила 18%. Основнi компоненти витрат з податку на прибуток: (тис. 

грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Податок на прибуток Поточнi витрати (дохiд) з 

податку на прибуток (31) 91 Вiдстроченi витрати з податку на прибуток В тому числi: Податок на 

прибуток, представлений в рахунку прибуткiв i збиткiв Всього 2300 (31) 91 Пояснення 

взаємозв’язку мiж податковими витратами (доходами) та облiковим прибутком (збитком): (тис. 

грн.) Показник 2015 р. 2016 р. 1 2 3 Прибуток (збиток) до оподаткування (310) 468 Податкова 

ставка (31) 91 Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою(%) 18 18 Всього, чистий прибуток 

(збиток) (341) 559 Податок на прибуток вирахуваний з податкового прибутку 18%. 2015 2016 

Доходи отриманi по торговельним операцiям 991 620 Доходи отриманi по iншим операцiям 289 

316 Витрати понесенi по торговельним операцiям 840 135 Торговельна дебiторська заборгованiсть 

226 46 Iнша дебiторська заборгованiсть 174 34 

Керівник Дирда Володимир Олександрович 

Головний бухгалтер Овчаренко Свiтлана Миколаївна 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-АВТО" 
за ЄДРПОУ 05390402 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

111765 

 

75408 

Повернення податків і зборів 3005 83 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 56 69 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 439 223 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 2 10 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 588 343 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1362 8 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 106068 ) 

 

( 71521 ) 

Праці 3105 ( 2389 ) ( 2022 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 622 ) ( 941 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1829 ) ( 1263 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 27 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 778 ) ( 648 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1051 ) ( 588 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 367 ) ( 419 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1509 ) ( 102 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1511 -207 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 14 391 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

Дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 130 ) ( 325 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -116 66 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1395 -141 

Залишок коштів на початок року 3405 727 868 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 2122 727 

Примітки 

Грошовi кошти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських 

рахунках. Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим 

методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат. 

Керівник Дирда Володимир Олександрович 

Головний бухгалтер Овчаренко Свiтлана Миколаївна 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСИ-

АВТО" 
за ЄДРПОУ 05390402 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 3516 0 0 33 7394 0 0 10943 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 3516 0 0 33 7394 0 0 10943 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 559 0 0 559 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 559 0 0 559 

Залишок на 

кінець року 
4300 3516 0 0 33 7953 0 0 11502 

Примітки 

Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2013 р., 31.12.2014 р., 31.12.2015 та 31.12.2016 року становив 3 516 225 (Три мiльйона п’ятсот 

шiстнадцять тисяч двiстi двадцять п’ять) гривень. Статутний капiтал подiлено на 703 245 (Сiмсот три тисячi двiстi сорок п’ять) простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 грн. за одну акцiю. 

Керівник Дирда Володимир Олександрович 

Головний бухгалтер Овчаренко Свiтлана Миколаївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Примiтки до фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-

АВТО» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 1.Товариство та його дiяльнiсть ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» (далi - «Товариство») створене як Вiдкрите 

акцiонерне товариство «ЧЕРКАСИ-АВТО», зареєстроване Виконавчим комiтетом Черкаської 

мiської Ради народних депутатiв 04.05.2001 року в мiстi Черкаси, перейменоване у ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

вiд 19 березня 2010 року та продовжує свою дiяльнiсть як ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» у зв’язку зi змiною типу акцiонерного товариства згiдно з 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 22 грудня 2016 року. Юридична адреса Товариства - 

Україна, 19632, Черкаська обл.,Черкаський р-н, с. Степанки Смiлянське шосе 8км буд.4. Фактичне 

мiсцезнаходження товариства спiвпадає з юридичною адресою. Телефон (0472) 55-99-54, факс 55-

99-58. Генеральний директор - Дирда Володимир Олександрович з 12.09.2007 року по теперiшнiй 

час. Головний бухгалтер - Овчаренко Свiтлана Миколаївна з 26.04.2004 року по теперiшнiй час. 

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю № 100321482 вiд 

03.02.2011р. видане ДПI у Черкаському районi, iндивiдуальний номер платника ПДВ – 

053904023019. В структуру ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» входить 2 фiлiї. № з/п Повне найменування 

вiдокремленого пiдроздiлу Iдентифiка-цiйний код вiдокремленого пiдроздiлу Реквiзити банку, в 

якому обслуговується вiдокремлений пiдроздiл Мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу 

(адреса, номери телефонiв) Мiсцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває 

на облiку вiдокремлений пiдроздiл 1 2 3 4 5 6 1 Фiлiя «Золотонiська станцiя технiчного 

обслуговування» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» 3328304 

Черкаська ОД «Райффайзен Банк Аваль» МФО 354411 м. Золотоноша вул. Обухова буд. 20 

Золотонiська ОДПI ГУ Мiндоходiв у Черкаськiй обл. м.Золотоноша вул..Шевченка,153 2 Фiлiя 

«Смiлянська станцiя технiчного обслуговування» ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИ-АВТО» 00234040 - м. Смiла вул. Литвинова, 76 Смiлянська ОДПI м. 

Смiла вул. Ленiна,76 Основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: Таблиця1 КВЕД Види дiяльностi 45.20 

Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 45.11 Торгiвля автомобiлями та 

легковими автотранспортними засобами 45.32 Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобiв 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 52.10 Складське 

господарство 52.21 Допомiжне обслуговування наземного транспорту 35.30 Постачання пари, 

гарячої води та кондицiйного повiтря Статутний капiтал Товариства складає 3 516 225 (Три 

мiльйона п’ятсот шiстнадцять тисяч двiстi двадцять п’ять ) гривень. Статутний капiтал подiлено 

на 703 245 (Сiмсот три тисячi двiстi сорок п’ять) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 

грн. за одну акцiю. Товариство є оператором автомобiльного ринку України, що має власнi 

автосалони, станцiї з обслуговування та ремонту автомобiлiв. ПРАТ «ЧЕРКАСИ-АВТО» складає 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за 

адресою: Черкаська обл.,Черкаський р-н, с. Степанки, Смiлянське шосе 8 км, буд. 4. 2. Умови, в 

яких працює Товариство В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової 

економiки, включаючи вiдносно високу iнфляцiю та високi вiдсотковi ставки. Реалiзацiя 

накопичених в останнi роки макроекономiчних дисбалансiв призвела до стрiмкого зростання 

iнфляцiї в 2015 роцi до 43,4%, що обумовлювалося: девальвацiєю гривнi в умовах зниження 

валютних надходжень та наростання панiчних настроїв через вiйськовий конфлiкт на сходi 

України; вагомою адмiнiстративною складовою iнфляцiї через старт процесу приведення тарифiв 

у сферi житлово-комунального господарства до рiвня покриття їх собiвартостi. Попри зниження 

доларових цiн на свiтових товарно-сировинних ринках девальвацiя гривнi зумовила подорожчання 

iмпортованої сировини та енергоносiїв. Негативно вплинула на українську економiку свiтова 

фiнансова криза 2008 року. Фiнансова ситуацiя у фiнансовому та корпоративному секторах 

України значно погiршилася. Уже восени 2014 року в Українi поглибилась фiнансова криза. I вона 



стала набагато сильнiшою, нiж та, що була в 2008-му. По сутi, криза в економiцi України триває 

вже давно. I до тяжких соцiальних i фiнансово-економiчних наслiдкiв вона призвела ще в груднi 

2013 року. Але цi наслiдки українцi почали вiдчувати не одразу, а поступово. Точнiше, порцiйно: 

кiлька рiзких падiнь пережила гривня, практично щомiсяця пiдвищуються акцизи, цiни, тарифи на 

тi чи iншi групи товарiв i послуг, одна за одною скасовуються або урiзаються соцiальнi гарантiї. 

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто 

змiнюється. Економiчний розвиток України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, 

фiнансових i монетарних заходiв, що вживаються урядом, а також вiд змiн у податковiй, 

юридичнiй, законодавчiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, 

якi можуть впливати на економiку України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Керiвництво впевнене, що воно вживає 

усiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 3. Ризики 

та економiчнi умови В ходi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть 

Товариства валютного та кредитного ризикiв. Валютний ризик Як i для багатьох iнших 

пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, 

євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Товариства багатьох типiв операцiй в 

Українi. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до 

концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської 

заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного 

вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв’язку зi змiною цiн на продукцiю, 

Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладала 

деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство 

переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння 

фiнансовим ризиком. 4. Облiкова полiтика Основа складання У вiдповiдностi до вимог Порядку 

подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 

сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi», Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. 

При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2013 рiк є першою повною рiчною фiнансовою 

звiтнiстю, що складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної 

фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були 

затвердженi Комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання такої 

фiнансової звiтностi. Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2016 рiк затвердженi 

наказами по Товариству № 35 вiд 31.12.2015 року. Облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам 

МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 

31 грудня 2016року). Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення 

(стандарту) бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 

07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв 

Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв. Використання оцiнок Складання 

фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у 

фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до 

визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки 

забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що 

була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш 

ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). 

Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив 

цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо 

бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство. Як тiльки стає вiдома нова 

iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi 

про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з 

використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що 



пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в 

наявностi для продажу. Припущення про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть 

Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого 

реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова 

звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство 

не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до 

принципiв безперервностi дiяльностi. Основнi засоби Об’єкти необоротних активiв 

вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом 

накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв 

включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, 

капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом – 

собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва 

та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у 

будiвництвi та iн.). Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, 

коли такi витрати були понесенi. Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. 

Непридатнi для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i 

в подальшому реалiзуються як брухт. Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв 

вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення. У вартiсть незавершеного 

будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних засобiв. 

Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї 

протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об’єктiв основних засобiв, 

амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом. Товариство роздiляє об’єкти основних 

засобiв на наступнi групи: - Будови та споруди; - Машини та обладнання; - Автотранспорт; - 

Iнструменти, прилади, iнвентар; - Iншi основнi засоби. Для кожного об’єкту основних засобiв 

встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний 

строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу 

специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного 

використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на 

досвiдi роботи Товариства з аналогiчними активами. Очiкуваний строк корисного використання 

регулярно (не рiдше одного разу на рiк) перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних 

строкiв корисної служби вiдповiдних активiв: Група основних засобiв Перiод (рокiв) Будiвлi 20-40 

Машини та обладнання 7-20 Автотранспорт 5-20 Iнструменти, прилади, iнвентар 5-10 Iншi основнi 

засоби 1-10 Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на 

кiнець кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни 

вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова 

полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки». Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на 

балансову вартiсть основних засобiв та на амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду. 

Знецiнення активiв Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв 

на предмет наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не 

генерують незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi 

потоки генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або 

ж розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати суттєвий вплив на балансову 

вартiсть вiдповiдних активiв. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку 

по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд 

знецiнення. Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на 

стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi активи») i Товариство може 

продемонструвати наступне: - Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального 

активу, так, щоб його можна було використовувати або продано; - Намiр завершити створення 

нематерiального активу та використовувати його або продати; - Здатна використати 

нематерiальний актив; - Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi 

економiчнi вигоди; - Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення 

розробки, використання активу. - Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до 



нематерiального активу в процесi його розробки. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 

методом протягом строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на 

знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на 

кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових 

оцiнок i вiдображається перспективно Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершене 

будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершено, 

включаючи аванси, виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту 

їх введення в експлуатацiю. Знецiнення не фiнансових активiв. Активи, термiн експлуатацiї яких 

не обмежений, не амортизуються, але розглядаються щорiчно на предмет знецiнення. Активи, що 

амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення в разi якихось подiй або змiни 

обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати 

неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу 

перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування активу – це його справедлива 

вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, в залежностi вiд того, яка з 

них вища. Нефiнансовi активи, що пiддалися знецiненню, на кожну звiтну дату аналiзуються на 

предмет можливого сторнування знецiнення. Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство 

класифiкує свої фiнансовi активи по наступних категорiях оцiнки: кредити та дебiторська 

заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть включають фiнансову дебiторську 

заборгованiсть, яка виникає, коли Товариство надає грошовi кошти, товари чи послуги 

безпосередньо дебiтору, крiм дебiторської заборгованостi, яка створюється з намiром продажу 

вiдразу ж або протягом короткого промiжку часу. Товариство не застосовує облiк хеджування. 

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства представленi позиковими коштами, грошовими 

коштами та їх еквiвалентами i короткостроковими депозитами. У Товариства також є iншi 

фiнансовi iнструменти, наприклад, дебiторська та кредиторська заборгованiсть по основнiй 

дiяльностi, якi виникають безпосередньо у зв’язку з його основною дiяльнiстю. Резерв пiд 

знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення 

того, що Товариство не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до початкових 

умов. Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльностi знецiнена, 

вважаються iстотнi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства або фiнансової 

реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю мiж 

балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх грошових потокiв. Балансова 

вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi 

фiнансового результату. Коли дебiторська заборгованiсть стає неможливою до повернення, вона 

списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть. Повернення ранiше списаних сум 

кредитується на фiнансовий результат. Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство 

припиняє визнання фiнансових активiв, коли: активи вибули або права на грошовi потоки вiд них 

закiнчилися iншим чином; Товариство передало, в основному, всi ризики та вигоди володiння або 

Товариство не передавало i не зберiгало в значнiй мiрi всi ризики та вигоди володiння, але не 

зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю 

продати актив незв’язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продаж. 

Грошовi кошти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських 

рахунках. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за 

амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв 

вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у 

випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним. 

Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi 

дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. Резерв на 

знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Товариство нараховує резерв на 

знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi виходячи iз оцiнки Товариства 

можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо вiдбувається зниження 

кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки вiд невиконання 

зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Товариства, фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Якщо Товариство визначає, що не iснує об’єктивного 



пiдтвердження факту знецiнення конкретної дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така 

дебiторська заборгованiсть включається до категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками 

кредитного ризику. Сукупнi заборгованiсть за такими категорiями, в свою чергу, тестується на 

предмет знецiнення. Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до яких вiдбувається 

групування дебiторської заборгованостi, пов’язанi iз оцiнкою майбутнiх грошових потокiв, якi 

генеруються такою заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi боржника погасити 

заборгованiсть вiдповiдно до погоджених умов. Майбутнi грошовi потоки за групою дебiторiв, якi 

оцiнюються в сукупностi на предмет знецiнення, визначаються iз договiрних грошових потокiв, 

поточних економiчних умов в цiлому, строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд 

Товариства по списанню такої заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни 

умов оплати за договорами та iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на 

майбутнi грошовi потоки вiд такої заборгованостi. Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у 

фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть мати наслiдком коригування величини резерву 

на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi. 

Запаси Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої 

вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв в продаж, виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх 

здiйснюється за оцiнкою ФIФО, крiм легкових, вантажних автомобiлiв, автобусiв, якi вибувають 

за методом iдентифiкованої собiвартостi. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть 

незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат. Оцiнка доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються у розмiрi справедливої вартостi винагороди i представляє собою 

суму, що очiкується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, наданi в ходi 

звичайної господарської дiяльностi, за вирахування очiкуваних повернень товарiв покупцями, 

знижок та iнших аналогiчних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть. 

Реалiзацiя товарiв Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови використання всiх наведених 

нижче положень: • Товариство передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов’язанi з 

володiнням товарами; • Товариство бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай 

асоцiюється с правом власностi на товари; • Сума доходiв може бути достовiрно визначена; • Iснує 

висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю; i • Понесенi або 

очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Надання послуг 

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує 

вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та 

очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Судовi спори 

Товариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i розкриття умовних 

зобов'язань вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом 

мирного врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття 

iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату 

наявних претензiй або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхiдного 

для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi 

витрати можуть вiдрiзнятися вiд нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв 

може мiнятися у мiру отримання нової iнформацiї. Перегляд оцiнок величин нарахованих 

зобов'язань може мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати. Вiдстроченi податковi 

активи та зобов’язання Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання переглядаються на кожну 

звiтну дату i знижуються у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний 

прибуток до оподаткування. Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на 

очiкуваних результатах дiяльностi. Для оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових 

активiв (зобов’язань) в майбутньому використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi 

результати минулих рокiв, операцiйний план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових 

збиткiв i стратегiї податкового планування. Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, 

або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив 

на фiнансове положення, результат вiд операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо 

величина визнання вiдстрочених податкових активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це 

скорочення буде визнано в звiтi про сукупний дохiд. Акцiонерний капiтал Простi акцiї Товариства 

визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. Управлiння 



капiталом: Основна задача Товариства при управлiннi капiталом – збереження можливостi 

безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд 

зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його 

вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати 

суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, 

випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити. 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

вiдображається за амортизованою вартiстю. Непередбаченi активи та непередбаченi зобов’язання 

Непередбаченi зобов’язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є 

вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов’язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, 

що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов’язання 

розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є 

вiддаленою. Забезпечення Забезпечення визнаються якщо: 1) Товариство має теперiшню 

заборгованiсть (юридичну або фактичну) внаслiдок минулої подiї; 2) ймовiрно, що вибуття 

ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення заборгованостi; 

та 3) можна достовiрно оцiнити суму заборгованостi. У випадку невиконання зазначених умов, 

забезпечення не визнаються. Суми, якi визнанi Товариством як забезпечення, є найкращою 

оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення теперiшньої заборгованостi на дату балансу. У 

випадках, коли вплив грошей у часi суттєвий, сума забезпечення визначається за теперiшньою 

вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов’язання. Забезпечення 

переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для вiдображення поточної найкращої 

оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi 

вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. Визнання 

доходiв та витрат Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi 

операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути 

достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з 

продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, 

пов’язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. Витрати, пов’язанi з отриманням 

доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення 

та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному 

перiодi. Податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом 

зобов’язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i 

зобов’язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку. Вiдстроченi податковi 

зобов’язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi 

активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi 

перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй 

оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та 

невикористанi податковi збитки. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство 

переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає 

iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати 

частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи та 

зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї 

активу або врегулювання зобов’язання, ґрунтуючись на ставках податку та податкових законах, 

що набули чинностi або були затвердженi на дату балансу. Внески до Державного пенсiйного 

фонду Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи 

України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як 

вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати 

(Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. 5. 

Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень, що 

базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях 

щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин, стосовно 

представлення активiв i зобов’язань вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок. Припущення та зробленi на їхнiй основi розрахунковi оцiнки 



постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому 

звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах перспективно. Пiд 

час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом було зроблено наступнi судження, оцiнки та 

припущення: 1) Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть на пiдставi принципу 

безперервностi. 2) Жодний компонент бiзнесу та/або група активiв чи окремi активи не 

передбаченi на продаж та не класифiкованi як групи вибуття. Вся дiяльнiсть розглядається як 

дiяльнiсть, що продовжується, iнформацiя з припиненої дiяльностi не наводиться. 3) Строки 

корисного використання довгострокових нефiнансових активiв є предметом судження, що 

ґрунтується на досвiдi використання подiбних активiв; цiлком зношенi активи продовжують 

використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично 

використовує, пiдтримує робочий стан. 4) Резерви щорiчних вiдпусток мiстять оцiночнi значення 

вiдповiдно до методологiї, визначеної облiковою полiтикою. 5) Оцiнка приблизної справедливої 

вартостi по фiнансових активах та зобов’язаннях, що облiковуються не за справедливою вартiстю, 

але розкриття справедливої вартостi яких вимагається, мiстить припущення щодо їхньої 

справедливої вартостi. 6) Облiк фiнансових активiв в частинi зменшення корисностi мiстить ряд 

припущень та оцiнок (наявнiсть чи вiдсутнiсть ознак знецiнення, майбутнi грошовi потоки тощо). 

7) Вiдстрочений податковий актив визнається в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть наявностi 

оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi i податковi 

збитки. Час утилiзацiї/погашення вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань теж є 

припущенням, на пiдставi якого застосовуються вiдповiднi майбутнi ставки податку. 8) 

Товариством оцiнено, що для тих активiв/зобов’язань, що вiдображенi в балансi як довгостроковi 

(крiм вiдстрочених податкiв), на вiдмiну вiд поточних, вiдшкодування/погашення вiдбудеться 

бiльш нiж через дванадцять мiсяцiв (або операцiйного циклу) з дати балансу. 9) Товариством 

оцiнено, що всi договори оренди не мiстять ознак фiнансової оренди та повиннi класифiкуватися 

як операцiйна оренда. 10) Аналiз чутливостi та iншi аналiзи щодо управлiння ризиками мiстять 

припущення стосовно варiювання чинникiв та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних 

дохiд та капiтал. 11) Товариством зроблено припущення про те, що судовi справи, по яких воно 

виступає вiдповiдачем, будуть вигранi у судах усiх iнстанцiй. На думку керiвництва, застосованi 

судження та припущення, що лежать в основi цих суджень, є обґрунтованими. Однак змiни в цих 

припущеннях можуть вплинути на суму визнаних у звiтностi доходiв. Операцiї з пов’язаними 

сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. 

При визначеннi того, чи проводилися операцiї за ринковими або неринковими цiнами, 

використовується професiйне судження, якщо для таких операцiй немає активного ринку. 

Фiнансовi iнструменти при виникненнi облiковуються за справедливою вартiстю з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Облiкова полiтика Товариства передбачає вiдображення 

прибутку i збиткiв вiд операцiй з пов’язаними сторонами у складi фiнансового результату. 

Основою для суджень є цiни при проведеннi подiбних операцiй мiж непов’язаними сторонами, а 

також аналiз ефективної процентної ставки. 6. Необоротнi активи (тис. грн.) Матерiальнi основнi 

активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Будинки i споруди 7 486 7 337 Машини i 

обладнання 74 53 Транспортнi засоби 66 47 Iнструменти, прилади та iнвентар 45 39 Iншi основнi 

засоби 781 856 Бiблiотечнi фонди - - Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 117 110 Тимчасовi 

(нетитульнi) споруди - - Iнвентарна тара - - Основнi засоби, всього 1010 8 569 8 442 Незавершене 

капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 1005 18 - Матерiальнi основнi 

активи, всього (тис. грн.) Змiни в матерiальних основних активах (за видовими групами) Землi 

Будинки i споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади iнвентар Iншi 

основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершене капiтальне будiвництво та 

обладнання, яке потребує монтажу Матерiальнi основнi активи, разом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вартiсть 

брутто на початок звiтного перiоду (01.01.2016 р.) - 21 390 300 487 413 1 832 244 18 24 684 

Закупiвля - 15 8 69 92 Модернiзацiя, добудова - 2 97 99 Перекласифiкацiя - Приєднання - Iншi 

збiльшення (%% банку) - Продаж - 7 21 1 29 Лiквiдацiя - 1 11 35 14 61 Призначенi для збуту - Iншi 

зменшення / збiльшення - Вартiсть брутто на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - 21 390 307 

487 412 1 942 229 24 767 Погашення на початок звiтного перiоду (01.01.2016 р.) - 13 904 226 421 

368 1 051 127 16 097 Поточна амортизацiя - 149 34 19 16 86 8 312 Перекласифiкацiя - - - - - - - - - 



Продаж - - 6 - - 18 1 - 25 Лiквiдацiя - 11 33 15 59 Призначенi для збуту - Iншi збiльшення / 

зменшення - Погашення на кiнець звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - Вартiсть нетто на кiнець 

звiтного перiоду (31.12.2016 р.) - 14 053 254 440 373 1 086 119 16 325 У звiтному перiодi 

переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась. В заставi основнi засоби не перебувають. Основнi 

засоби, призначенi для продажу, на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 7. Запаси Балансова вартiсть 

запасiв: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Матерiали 1101 56 64 

Незавершене виробництво 1102 Готова продукцiя 1103 Товари 1104 3 379 4 924 Всього 1100 3 435 

4 988 Запаси в заставi не перебувають. 8. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть Склад 

короткострокової дебiторської заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi заборгованостi за 

поставками та iнше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 За поставками вiтчизняним покупцям 

1125 232 407 За поставками iноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 176 2 726 

Заборгованостi з податку на дохiд 1135 86 Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку 

на прибуток 1135 85 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 1 131 997 в т.ч. заборгованiсть 

перед органами соцiального страхування 1155 - - в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155 - - 

в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155 - - в т.ч. iнше 1155 Короткостроковi заборгованостi за 

поставками та iнше брутто, разом Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей 1125 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього 1 710 4 130 Вся 

заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 9. Грошовi кошти (тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Грошовi кошти в касi 1166 - 3 Грошовi кошти в 

банку: 1167 727 2 119 Поточний рахунок гривневий 727 2 119 Поточний рахунок валютний 

Корпоративнi картковi рахунки Депозити до 1 року Iншi грошовi активи Грошовi кошти та їх 

еквiваленти, всього 1165 727 2 122 Використання грошових коштiв не обмежено. 10. Iншi активи 

(тис. грн.) Iншi активи Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Неотриманi податковi накладнi, якi 

можуть бути врахованi в зменшення податку на додану вартiсть в майбутнiх перiодах - - Iншi 

активи 104 718 Iншi активи, всього 1190 104 718 11. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал 

Товариства: (тис. грн.) Змiст 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 Зареєстрований акцiонерний капiтал (703 

245 звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 5 грн. кожна) 3 516 3 516 Вилученi акцiї Всього 3 516 

3 516 У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй на 

наступний рiк не планується. 12. Додатковий капiтал Додатковий капiтал станом на 31.12.2016 р. 

складається з наступного капiталу: ? 33 тис. грн. – резервний капiтал, сформований вiдповiдно до 

законодавства України на покриття збиткiв; ? 7 953 тис. грн. – нерозподiлений прибуток: - за 2016 

рiк – 559 тис. грн. - та залишок нерозподiленого прибутку минулих рокiв - 7 394 тис. грн. 13. 

Вiдстроченi податки Структура вiдстрочених податкiв у звiтному перiодi була наступною: (тис. 

грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Вiдстроченi податковi зобов’язання 761 669 

Всього 1500 761 669 14. Короткостроковi резерви Стан короткострокових резервiв у звiтному 

перiодi був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 Резерв на 

оплату вiдпусток працiвникам 86 162 Всього 1660 86 162 14. Торгова та iнша кредиторська 

заборгованiсть 14.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: (тис. грн.) 

Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 1 2 3 4 

Короткостроковi кредити банкiв 1600 - Поточна заборгованiсть за довгостроковими 

зобов’язаннями 1610 За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними 

постачальниками 1615 2 340 2 670 За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними 

постачальниками 1615 Аванси, отриманi на поставки 1635 119 4 293 З податку на дохiд 1620 36 

122 За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд 1620 За заробiтною платою 1630 120 180 

Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 48 35 Iнше 1690 154 800 

Короткостроковi зобов’язання за поставками та iнше, всього 2 817 8 100 15. Дохiд вiд реалiзацiї 

Структура доходiв: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Доходи вiд продажу: 

готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 62 936 88 823 iнших оборотних активiв - - 

послуг з оренди - - Всього 2000 62 936 88 823 16. Собiвартiсть реалiзацiї (тис. грн.) Собiвартiсть 

реалiзацiї Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 59 

318 83 227 Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - - Собiвартiсть надання в оренду - - 

Всього 2050 59 318 83 227 17. Адмiнiстративнi витрати (тис. грн.) Адмiнiстративнi витрати Код 

рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизацiя основних засобiв 180 181 Амортизацiя нематерiальних 



активiв Витрати матерiалiв Електроенергiя, вода, газ та охорона 338 443 Оренда основних засобiв 

Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги Витрати на автотранспорт Послуги зв’язку 94 

93 Ремонт основних засобiв 75 97 Податки i збори Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi 

з з/п 1 212 1 561 Резерви невикористаних вiдпусток Iншi витрати, в т.ч.: - 13 службовi вiдрядження 

13 представницькi витрати Iншi услуги стороннiх органiзацiй 181 Банкiвськi послуги 54 38 Iншi 

адмiнвитрати 797 327 Адмiнiстративнi витрати, всього 2130 2 750 2 934 18. Витрати на збут (тис. 

грн.) Витрати за видами Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Амортизацiя основних засобiв 65 52 

Амортизацiя нематерiальних активiв Витрати матерiалiв Витрати на транспорт 19 21 

Електроенергiя, вода, газ та охорона 584 482 Обслуговування програмного забезпечення Послуги 

стороннiх органiзацiй Послуги зв’язку, Iнтернет Обслуговування програмного забезпечення 50 51 

Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов’язанi з з/п 1 203 1 353 Резерви невикористаних 

вiдпусток Резерви гарантiйних ремонтiв Комiсiйнi дилерам 55 95 Страхування 11 12 роялтi 6 6 

реклама 92 183 Довiдки – рахунки, транзитнi номера 24 26 Iншi витрати 218 402 Витрати на збут, 

всього 2150 2 327 2 683 19. Iншi операцiйнi доходи та витрати 19.1. Структура iнших операцiйних 

та iнших доходiв: (тис. грн.) Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Дохiд вiд 

операцiйних курсових рiзниць Дохiд вiд операцiйної оренди 220 490 Дохiд вiд звичайної 

дiяльностi 1 213 579 Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi) 

Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти Прибутки вiд збуту кредиторської заборгованостi 4 

Дохiд вiд реалiзацiї активiв Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 1 433 1 073 Iншi доходи 2240 34 2 

19.2. Структура iнших операцiйних та iнших витрат: (тис. грн.) Iншi операцiйнi витрати Код рядка 

2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Витрати на дослiдження, якi не дали позитивних результатiв, або витрати 

невиробничого призначення - - Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти Неустойки, штрафи, 

вiдшкодування 1 1 Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв Нестачi та втрати вiд 

псування цiнностей Витрати на послуги населенню Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 

Витрати на утримання об’єктiв соцiальної сфери Премiї працiвникам за рахунок фонду 

матерiального заохочення Списання необоротних активiв 3 Iншi витрати 317 582 Iншi операцiйнi 

витрати, всього 2180 318 586 20. Податок на прибуток Вiдповiдно до законодавства України, у 

звiтному перiодi ставка з податку на прибуток становила 18%. Основнi компоненти витрат з 

податку на прибуток: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. 1 2 3 4 Податок на прибуток 

Поточнi витрати (дохiд) з податку на прибуток (31) 91 Вiдстроченi витрати з податку на прибуток 

В тому числi: Податок на прибуток, представлений в рахунку прибуткiв i збиткiв Всього 2300 (31) 

91 Пояснення взаємозв’язку мiж податковими витратами (доходами) та облiковим прибутком 

(збитком): (тис. грн.) Показник 2015 р. 2016 р. 1 2 3 Прибуток (збиток) до оподаткування (310) 468 

Податкова ставка (31) 91 Податок на прибуток згiдно з дiючою ставкою(%) 18 18 Всього, чистий 

прибуток (збиток) (341) 559 Податок на прибуток вирахуваний з податкового прибутку 18%. 21. 

Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом 

розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат. 23. Вiдповiднiсть 

вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець 

звiтного перiоду складає 7953 тис. грн. Заявлений статутний капiтал – 3516 тис. грн., неоплаченого 

капiталу на кiнець звiтного перiоду немає, тобто скоригована вартiсть статутного капiталу складає 

також 3516 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. Державної частки в статутному 

капiталi Товариства немає. 24. Управлiння фiнансовими ризиками В ходi своєї дiяльностi 

Товариство пiддається цiлому ряду фiнансових ризикiв, серед яких ринковий ризик (у тому числi 

цiновий ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, ризик грошових потокiв), 

кредитний ризик. Загальна програма управлiння ризиками в Товариствi нацiлена на зведення до 

мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати Товариства тих ризикiв, якi 

пiддаються управлiнню або не є профiльними для дiяльностi з виробництва сiльськогосподарських 

машин. 25. Управлiння капiталом Метою Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення 

подальшої роботи Товариства в якостi безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити 

прибуток акцiонерам i вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну 

структуру капiталу для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або коригування структури 

капiталу Товариство може коригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повертати 



капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або продавати активи для зменшення суми боргу. Як i 

iншi пiдприємства, що працюють у тiй же галузi, Товариство контролює величину капiталу на 

пiдставi спiввiдношення власних i позикових коштiв. Це спiввiдношення розраховується як чиста 

сума зобов’язань, роздiлена на загальну суму капiталу, управлiння яким здiйснюється. Чиста сума 

зобов’язань розраховується як загальна сума позикових коштiв (включаючи поточнi i 

довгостроковi позиковi кошти, показанi в балансi) мiнус грошi та їх еквiваленти. Загальна сума 

капiталу, управлiння яким здiйснює Товариство, дорiвнює власному капiталу, показаному в 

балансi У тис. грн. 2015 рiк 2016 рiк Загальна сума позикових коштiв - - Грошi та їх еквiваленти 

727 2122 Чиста сума зобов’язань - - Всього капiталу 10 943 11 502 Спiввiдношення зобов’язань до 

капiталу - - У якостi капiталу виступає власний капiтал Товариства. Основнi цiлi управлiння 

капiталом: пiдтримання достатностi та адекватностi капiталу для ведення дiяльностi та 

максимiзацiї вигод акцiонерiв. Товариство управляє капiталом та змiнює його у залежностi вiд 

економiчних вимог та вимог законодавства. Фiнансова стiйкiсть Товариства є достатньою. 

Товариство виконує вимоги законодавства України стосовно розмiру та сплати акцiонерного 

(статутного) капiталу приватними акцiонерними товариствами та стосовно перевищення вартостi 

власного капiталу (чистих активiв) над статутним капiталом. Сума власного капiталу достатня для 

функцiонування. 26. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Розрахункова справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової iнформацiї та 

вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване 

судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають 

суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Товариство використовує таку 

iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i розкриття iнформацiї 

про неї в розрiзi моделей оцiнки: 1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для 

iдентичних активiв чи зобов’язань; 2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний 

вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи 

опосередковано; 3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану 

справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку. 26.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, 

використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю Товариство здiйснює виключно 

безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi 

вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод 

оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та 

подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ Дебiторська заборгованiсть 

Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, 

яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних та довгострокових зобов’язань 

здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, 

очiкуванi вихiднi грошовi потоки 26.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка 

справедливої вартостi» Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх 

балансовою вартiстю Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 2015 2016 2015 2016 1 2 3 4 5 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Торговельна дебiторська заборгованiсть 232 407 

232 407 Грошовi кошти та їх еквiваленти 727 2 122 727 2 122 Короткостроковi позики - - - - 

Торговельна кредиторська заборгованiсть 2 340 2 670 2 340 2 670 Справедлива вартiсть 

дебiторської та кредиторської заборгованостi, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає 

ринкового котирування цих активiв. Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо 

застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi 

залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути 

корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 27. Пов’язанi особи Операцiї з пов’язаними 

сторонами У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює 

органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю. 

Зв’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни 



i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами Пов'язанi 

сторони включають: - акцiонерiв - Ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей - 

Компанiї, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним впливом Товариства, чи 

його акцiонерiв. Пов’язаними особами в Товариствi являються: -ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ» код ЄДРПОУ 03121566 

Юридична адреса 01004 м. Київ, вул. Василькiвська 15/2 Частка (% та грн..) 94.7510%, 3331660,00 

(Три мiльйони триста тридцять одна тисяча шiстсот шiстдесят грн.) Операцiї з пов’язаними 

сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року представленi таким чином: 2015 2016 Доходи 

отриманi по торговельним операцiям 991 620 Доходи отриманi по iншим операцiям 289 316 

Витрати понесенi по торговельним операцiям 840 135 Торговельна дебiторська заборгованiсть 226 

46 Iнша дебiторська заборгованiсть 174 34 Ключовий керiвний персонал представлений 

Дирекцiєю Товариства. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року витрати на винагороду 

ключового управлiнського персоналу складали: 2015 2016 Заробiтна плата та iншi заохочення 308 

372 Нарахування на заробiтну плату 26 31 334 403 28. Подiї пiсля дати балансу Подiї, якi 

потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi. 29. Юридичнi та 

iншi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення 

операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення 

законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить 

вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових 

iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво 

вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi 

передбаченi законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок 

нарахування i сума податкових зобов’язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на 

основi найкращих оцiнок керiвництва. Судовi позови до Товариства вiд iнших осiб з ризиками 

суттєвих вiдтокiв економiчних вигод вiдсутнi. Генеральний директор Дирда В.О Головний 

бухгалтер Овчаренко С.М. 


