
Титульний аркуш 

 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння    Раабе Вiталiй Германович 

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

МП 27.04.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05390419 

4. Місцезнаходження 

 18036, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул. Рiздв'яна, буд. 292 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (0472) 64-43-14, (0472) 64-43-14 

6. Електронна поштова адреса  

 05390419@afr.com.ua  

 

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 

 №81(2586) Бюлетень "Відомості 

Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку"  28.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.bus.ck.ua в мережі Інтернет 28.04.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв)  

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 включенодо 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: 

1. Основнi вiдомостi (доповнення) 

Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

Код КВЕД 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних 

наук 

2. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. 

Iнформацiя не надається тому, що емiтент не брав участь в створеннi юридичних осiб. 

4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря. 

Iнформацiя не надається тому, що посада корпоративного секретаря в акцiонерному товариствi не 

передбачена. 

5. Iнформацiя про рейтiнгове агенство. 

Iнформацiя  не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась. 

6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй(розмiр часток, 

паїв). 

Емiтент не володiє iнформацiєю щодо мiсцезнаходження застовника.  

10. Iнформацiя про дивiденди 

За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. 

12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента. 

2) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало; 

3) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало; 

4) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало;  

5) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй акцiонерне 

товариство не проводило. 

14.  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента. 

14.  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента. 

4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що 

емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть  

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

дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.  

5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається 

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

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

(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.  

6) Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв.Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ПРОТОКОЛ № 1 вiд 21.04.2016 року  прийнято рiшення щодо 

затвердження значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної 



дiяльностi протягом 2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк, а саме: 

1.Погодити правочин, а саме внесення змiн до Кредитного договору про вiдкриття мультивалютної 

кредитної лiнiї № 02-02/11 вiд 23.02.2011 року, укладеного мiж ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та 

ПАТ "Промiнвестбанк" (надалi - Кредитний договiр), в частинi продовження строку дiї Кредитного 

договору з лiмiтом кредитної лiнiї в розмiрi 156,74 млн. гривень до 31.01.2017р., при збереженнi iнших 

умов Кредитного договору, а також внесення вiдповiдних змiн до договору iпотеки комплексу будiвель 

i споруд за адресою: м. Черкаси, вул. Рiздвяна,292, заставною вартiстю 32,07 млн. грн., договорiв 

застави обладнання виробничого характеру та транспортних засобiв на загальну суму 8,44 млн. грн., 

договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв на суму 85,57 млн. грн., а також договору застави 

майнових прав на загальну суму 1,93 млрд. грн..Доручити Головi правлiння Товариства Раабе В.Г. або 

особi, що ним уповноважена за дорученням, пiдписати вiдповiднi змiни до Кредитного договору та 

договорiв забезпечення з ПАТ "Промiнвестбанк" на умовах, погоджених з останнiм. 

2.Попередньо погодити укладення будь-яких договорiв про внесення змiн та доповнень до Кредитного 

договору про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 02-02/11 вiд 23.02.2011 року за умови, якщо 

розмiр лiмiту мультивалютної кредитної лiнiї не буде перевищувати еквiваленту 156,74 млн. гривень 

на день внесення змiн та доповнень з можливiстю кредитування у всiх видах валют, а також будь-яких 

договорiв про внесення змiн та доповнень до усiх укладених договорiв застави, мiж ПАТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та ПАТ "Промiнвестбанк", на умовах, погоджених банком. Надати 

повноваження Головi правлiння Товариства на власний розсуд вносити змiни в умови кредитування, 

визначати iншi умови Кредитного договору та договорiв забезпечення, що укладенi в забезпечення 

виконання вказаного вище Кредитного договору та Кредитного договору про вiдкриття 

мультивалютної кредитної лiнiї № 20-0364/2-1 вiд 24.02.2011р., укладеного мiж ТОВ "Український 

Автобус" та ПАТ "Промiнвестбанк".  Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що його 

замiнює в разi його вiдсутностi або уповноважена ним за довiренiстю пiдписати зазначенi договори 

про внесення змiн та доповнень до зазначених договорiв.      

7) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається 

тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

8) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких 

є заiнтересованiсть не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання 

згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.  

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

Iнормацiя не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi борговi цiннi папери не випускав.  

18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi 

облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

28. Вiдомостi про аудиторський висновок. 

Iнформацiя не надається тому, що  товариство є публiчним акцiоненим товариством. 

30. Рiчна фiнансова звiтнiсть. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку 

32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими забезпечення об'єктами нерухомостi). 

За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене 

об'єктами нерухомостi. 

ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 27.06.1994 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  



 162964500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 389 

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

 29.10 - Виробництво автотранспортних засобiв (основний), 

 45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

 45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

10. Органи управління підприємства 

 Вищим органом управлiння товариства є загальнi  збори акцiонерiв, виконавчий орган -  

правлiння, контролюючий орган - наглядова рада, ревiзiйна комiсiя.Вищим органом управлiння 

Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, порядок скликання, проведення та прийняття рiшень яких 

визначаються  Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства.Контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства здiйснює Ревiзiiйна комiсiя Товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

національній валюті 

 ПАТ Промiнвестбанк 

2) МФО банку 

 300012 

3) Поточний рахунок 

 26009619996320 

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

іноземній валюті 

 ПАТ Промiнвестбанк 

5) МФО банку 

 300012 

6) Поточний рахунок 

 26009619996320 

 

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 транспртом 

вiдповiдно до видiв робiт, 

визначенних Законом України 

"Про автомобiльний транспорт" 

АГ №504123 19.10.2010 Мiнiстерство транспорту i 

зв'язку Головна державна 

iнспекцiя на автомобiльному 

транспортi 

 

Опис 
Дозволений вид робiт - внутрiшнi перевезення пассажирiв автобусами.  

Строк дiї лiцензiї АГ №504123  20.10.2010 року - необмежений. 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV "Перелiк 

наркотичних засобiв 

психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

АЕ №273262 05.12.2013 Державна служба України з 

контролю за наркотиками 

05.12.2018 

Опис Строк дiї лiценцiї з 05.12.2013 року по 05.12.2018 року. Емiтен не 



визначився щодо прогнозу продовження термiну дiї виданої лiцензiї.  

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Раабе Вiталiй Германович 

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

юридичної особи 

 АЕ 835497 23.09.1997 Баглiїським  РВ Днiпродзержинським МУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища,  Запорiзький машинобудiвний iнститут. 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Голова правлiння. 

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

 18.04.2016, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Голова правлiння здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства 

вiповiдно до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства згiдно Статуту товариства. 

Органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.  Має право 

без довiренностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства як в Українi 

так i за iї межами, вчиняти правочин вiд iменi Товариства як в Українi так i за iї межами, видавати накази 

та давати розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

При цьому: 

- при представництвi iнтересiв Товариства в переговорах з будь-якими фiзичними та юридичними 

особами, в тому числi i нерезидентами, державними органами та органiзацiями, Голова Правлiння дiє в 

межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, систематично iнформує iнших членiв 

Правлiння про хiд вищезазначених переговорiв.  

- при представництвi iнтересiв Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не 

обмежуючись, третейських судах) Голова Правлiння дiє на пiдставi рiшення Правлiння. 

- видача наказiв про прийом на роботу працiвникiв Товариства здiйснюється Головою Правлiння 

на пiдставi рiшення Правлiння. 

- видача наказiв про звiльнення (та/або переведення, перемiщення на iншу посаду/iнше мiсце 

роботи) працiвникiв Товариства здiйснюється Головою Правлiння на пiдставi рiшення Правлiння та 

погодження з вiдповiдним органом згiдно колективного  договору.  

- видача наказiв та розпоряджень щодо порядку здiйснення статутної дiяльностi здiйснюється 

Головою Правлiння по мiрi необхiдностi з iнформуванням iнших членiв Правлiння. 

- пiдписання договорiв (контрактiв), в тому числi, але не обмежуючись, договорiв та iнших 

документiв щодо створення, реорганiзацiї, лiквiдацiї юридичних осiб, здiйснюється Головою Правлiння 

на пiдставi рiшень Правлiння. У випадку, коли чинним законодавством та цим Статутом прийняття 

рiшення про укладення вiдповiдного правочину вiднесено до компетенцiї Наглядової ради або Загальних 

зборiв, Голова Правлiння дiє на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 

 Голова Правлiння вправi уповноважувати спiвробiтникiв Товариства на здiйснення 

представництва iнтересiв Товариства перед iншими особами, в тому числi на укладення окремих угод. 

При цьому: 

- рiшення про здiйснення представництва та/або укладання вiдповiдних угод приймає вiдповiдний 

орган Товариства; 

- голова Правлiння на пiдставi вiдповiдного рiшення вiдповiдного органу  Товариства видає накази 

та довiреностi (доручення) на здiйснення вiдповiдних дiй або укладання вiдповiдних угод. Зазначенi 



наказ та довiренiсть повиннi мiстити зазначення конкретних дiй, якi доручаються представнику.  

- вiдповiдну довiренiсть пiдписує Голова Правлiння одноособово, якщо тiльки чинним 

законодавством не передбачено iнший порядок пiдписання довiреностей. 

Голова Правлiння, або уповноважена ним особа, представляє Товариство в iнших товариствах, 

пiдприємствах, установах, об'єднаннях де Товариство виступає, акцiонером, засновником, учасником. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни  в персональному складi Правлiння не вiдбувалися.Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Протокол засiдання Наглядової ради № 24 вiд 18.04.2016 року) 

подовжено термiн повноважень Голови  та членiв правлiння.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член правлiння - головний бухгалтер 

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

 Коваленко Надiя Павлiвна 

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

юридичної особи 

 НЕ 245140 04.11.2002 Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 вища, Київський iнститут народного господарства. 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер, ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  

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

 18.04.2016, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Член правлiння є посадовою особою  Товариства, який обирається Наглядовою радою 

Товариства. Несе вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. Пiдзвiтна Загальним 

зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. 

Повноваження та обов`язки  головного бухгалтера згiдно посадовiй iнструкцiї:  

 - забезпечувати високоефективну i стабiльну роботу Товариства та змiцнення його фiнансового стану, 

отримання та зростання прибутку, рентабельнiсть виробництва, динамiчний соцiально-економiчний 

розвиток; 

-  здiйснювати органiзацiю бухгалтерського облiку  господарсько-фiнансової  дiяльностi  та контролю за  

ощадливим використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, схороннiстю власностi 

пiдприємства; 

- забезпечувати формування вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику 

виходячи зi  структури й особливостей дiяльностi пiдприємства, забезпечення його фiнансової стiйкостi; 

- здiйснювати  керiвництво  роботами  з пiдготовки та прийняття робочого плану  рахункiв, форм  

первинних облiкових документiв, якi застосовуються для  оформлення  господарських операцiй, за якими 

не передбаченi типовi форми, розробки форм  документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi, а також 

забезпечення порядку проведення iнвентаризацiї, контролю за проведенням господарських операцiй, 

дотримання  технологiї обробки  бухгалтерської iнформацiї i порядку документообiгу; 

- забезпечувати органiзацiю облiку  майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних 

засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне  вiдображення  на рахунках  

бухгалтерського  облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва, виконання 

кошторисiв витрат, реалiзацiї  продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв  фiнансово-господарської 

дiяльностi пiдприємств, а також фiнансових, розрахункових i кредитних  операцiй; 



- забезпечувати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв, складання економiчно 

об?рунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг), розрахункiв  з 

заробiтної плати, правильне нарахування i переказ  податкiв i зборiв у  державний регiональний та 

мiсцевий бюджети, страхових внескiв у  державнi  позабюджетнi соцiальнi фонди, платежiв у банкiвськi 

установи, коштiв на фiнансування  капiтальних вкладень, погашення у встановлений  термiн 

заборгованостей банкам за позики, а також  вiдрахування коштiв на матерiальне стимулювання 

працiвникiв пiдприємства; 

- здiйснювати контроль за  дотриманням порядку оформлення  первинних i бухгалтерських  документiв, 

розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат  фонду заробiтної  плати, за встановленням  посадових  

окладiв працiвникам  пiдприємства, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних  

цiнностей i коштiв, перевiрок  органiзацiй  бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних 

ревiзiй у пiдроздiлах пiдприємства; 

- приймати участь у проведеннi економiчного  аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства 

за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, 

усунення витрат   i непродуктивних витрат; 

- вжити заходи з попередження нестач, незаконної витрати коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, 

порушень фiнансового i  господарського законодавства, участь в оформленнi матерiалiв про нестачi i 

розкрадання коштiв та товаро-матерiальних цiнностей, контролює передачу в необхiдних  випадках цих 

матерiалiв у слiдчi i судовi органи; 

- вжити заходи з нагромадження   фiнансових  коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi  

пiдприємства; 

- забезпечувати  суворе  дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв  

адмiнiстративно-господарських та iнших витрат,  законностi списання з рахункiв бухгалтерського облiку 

нестач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження  бухгалтерських  документiв, 

оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв; 

- забеспечувати складання балансу й оперативних  зведених  звiтiв про доходи i витрати коштiв,  про 

використання бюджету, iншої  бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у  вiдповiднi органи;                  

-  забеспечувати своєчасну  розробку фiнансової полiтики товариств; 

-  забезпечувати розробку проектiв поточного i перспективного бюджету; 

-  забезпечувати контроль  за дотриманням  планово-фiнансової дисциплiни в тому числi за своєчасним 

перерахуванням податкiв всiх рiвнiв; 

-   забеспечувати контроль за складанням встановленої звiтностi i своєчасним  її поданням у вiдповiднi 

органи; 

 -  забезпечувати контроль за дотриманням  пiдпорядкованими працiвниками бухгалтерiї правил  

внутрiшнього трудового  розпорядку, норм охорони  працi, промсанiтарiї, екологiчної безпеки, 

протипожежного захисту, пропускного та внутрiшньооб'єктового режиму АТ "Черкаський автобус"; 

-  забезпечити органiзацiю пiдготовки матерiалiв i пропозицiй з питань, вiднесених до компетенцiї 

правлiння згiдно Статуту Товариства, для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою  

Радою Товариства; 

-  вирiшувати питання збереження та ефективного використання майна; 

 - провадити контроль  за дотриманням пiдлеглими працiвниками  вимог стандарту ДТСУ ISO 9001: 2001 

та документацiї системи менеджменту якостi (СМЯ) в частинi, що регламентує  перебiг процесiв СМЯ у 

пiдроздiлах.  

Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням 

особливостей дiяльностi пiдприємства. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни  в персональному складi Правлiння не вiдбувалися.Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Протокол засiдання Наглядової ради № 24 вiд 18.04.2016 року) 

подовжено термiн повноважень Голови  та членiв правлiння.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 41 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Черкаський автобус" 

головний бухгалтер. 



В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Iвiнський Михайло Володимирович 

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

юридичної особи 

 АЕ 676511 06.08.1997 Днiпровським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 вища, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор з виробництва ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

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

 18.04.2016, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Член правлiння є посадовою особою  Товариства, який обирається Наглядовою радою 

Товариства. Несе вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень. Пiдзвiтна Загальним 

зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень. 

Виконує обов'язки, згiдно посадової iнструкцiї. 

Вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту.  

Забезпечує: 

- високоефективну i стабiльну роботу Товариства та змiцнення його фiнансового стану, отримання та 

зростання прибутку, рентабельнiсть виробництва, динамiчний соцiально-економiчний розвиток; 

- органiзовувати контроль за додержанням норм витрат матерiалiв на виготовлення продукцiї, 

послiдовного здiйснення режиму економiї в пiдпорядкованих пiдроздiлах; 

-  ефективнiсть проектних рiшень, своєчасну i якiсну пiдготовку  виробництва, досягнення високого 

рiвня якостi  продукцiї в процесi  її розробки i виробництва; 

-  координацiю роботи щодо забезпечення  ритмiчного  випуску продукцiї, виконання виробничих 

програм, договiрних  зобов'язань вiдповiдно до календарних графiкiв  i завдань; 

- вжиття заходiв, якi спрямованi на максимальне використання виробничих  потужностей товариства, 

створення умов для ефективної  роботи  виробничих пiдроздiлiв; 

- регулярний оперативний  контроль за процесом виробництва та iнших видiв дiяльностi товариства, 

вжиття заходiв щодо запобiгання i усунення порушень виробничого процесу, залучення  до усунення цих  

порушень пiдлеглих  пiдроздiлiв;     

- високий технiчний рiвень та якiсть продукцiїї, що виготовляється, її конкурентноспроможнiсть на 

свiтовому ринку; 

- контроль за забезпеченням пiдприємства комплектуючими виробами, матерiалами, устаткуванням, а 

також транспортом i вантажно-розвантажувальними  засобами; 

- систематичний контроль за безперебiйним просуванням виробiв у виробничому потоцi, виконанням 

графiкiв здавання готової продукцiї;  

- контроль за дотриманням  пiдпорядкованими  пiдроздiлами правил  внутрiшнього трудового  

розпорядку, норм охорони  працi, промсанiтарiї, екологiчної безпеки, протипожежного захисту, 

пропускного та внутрiшньооб'єктового режиму АТ "ЧА"; 

- контроль за своєчасним поданням заявок на придбання матерiалiв, запчастин, iнструментiв для потреб 

виробництва, збуту готової продукцiї; 

-органiзацiю по виконанню вимог екологiчних програм та рацiонального використання землi; 

 - проведення заходiв протипожежної безпеки, охорони працi; 

- керiвництво розробкою заходiв  по запобiганню непланових зупинок устаткування, продовженню 



мiжремонтних перiодiв, пiдвищенню надiйностi устаткування в експлуатацiї; 

- участь у вивченнi причин зношування устаткування, його  пристроїв, розслiдуваннi аварiй, розробцi та 

впровадженню заходiв по їх лiквiдацiї  та запобiганню;    

- органiзацiю пiдготовки матерiалiв i пропозицiй з питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно 

Статуту Товариства, для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою  Радою Товариства; 

- органiзацiю виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства; 

- органiзацiю впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, 

створення органiзацiйних та економiчних передумов для високопродуктивної працi Товариства; 

 - вирiшення питання збереження та ефективного використання майна. 

 - контроль  за дотриманням пiдлеглими працiвниками  вимог стандарту ДТСУ ISO 9001: 2001 та 

документацiї системи менеджменту якостi (СМЯ) в частинi, що регламентує  перебiг процесiв СМЯ у 

пiдроздiлах. 

Має право:  

-дiяти вiд iменi Товариства, представляти його на всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях 

вiдповiдно до виданої довiреностi; 

- у межах своєї компетенцiї видавати за своїм пiдписом  розпорядження по пiдпорядкованим пiдроздiлам  

товариства, iншi розпорядчi  документи, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

- видавати доручення в межах наданих повноважень; 

- забороняти роботу на устаткуваннi у випадках порушення правил технiчної експлуатацiї, 

незадовiльного технiчного стану чи прямої  загрози аварiї до усунення причин, що порушують його 

нормальну експлуатацiю; 

- пiдписувати документи на вiдпуск ТМЦ з пiдпорядкованих пiдроздiлiв (крiм основних фондiв), якщо 

сума не перевищує в еквiвалентi 1 тис. доларiв США; 

- затверджувати документи на реалiзацiю замовлень, виконуваних пiдпорядкованими  пiдроздiлами на 

суму в еквiвалентi  до 1 тис. доларiв США; 

- подавати пропозицiї про зняття з виробництва виробiв, що не користуються попитом; 

- подавати  Головi правлiння пропозицiї про призначення, перемiщення i звiльнення керiвникiв 

пiдпорядкованих пiдроздiлiв; 

- розподiляти премiю мiж пiдпорядкованими пiдроздiлами з врахуванням  їхнього вкладу у виконання 

планових завдань; 

- давати дозвiл на оформлення разових та тимчасових перепусток на територiю товариства, в т.ч. для 

працiвникiв пiдрядних органiзацiй; 

- користуватись службовим транспортом; 

-  застосовувати до пiдлеглих  працiвникiв заходи заохочення i стягнення. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни  в персональному складi Правлiння не вiдбувалися.Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Протокол засiдання Наглядової ради № 24 вiд 18.04.2016 року) 

подовжено термiн повноважень Голови  та членiв правлiння.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Директор з  виробництва. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Скрипка Анатолiй Васильович 

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

юридичної особи 

 ЕС 777309 08.10.1998 Бахчисарайським РВ УМВС України в Криму 

4) Рік народження 

 1963 

5) Освіта 



 вища, Кримський Ордена "Знак пошани" сiльськогосподарський iнститут iм. М.М. Калiнiна 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" Директор з економiки та фiнансiв 

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

 18.04.2016, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Член правлiння є посадовою особою  Товариства, який обирається Наглядовою радою 

Товариства. Несе вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень Пiдзвiтна Загальним 

зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень.  

Вирiшує питання органiзацiї фiнансування, кредитування., звiтностi, оплати працi працiвникiв 

Товариства, реалiзацiї iнвестицiйної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв. 

Органiзовує виконавчу дiяльность  виробництва Товариства, забезпечує його високоприбуткову 

дiяльнiсть, ефективне використання та збереження майна Товариства, а також: 

- високоефективну i стабiльну роботу Товариства та змiцнення його фiнансового стану, отримання та 

зростання прибутку, рентабельнiсть виробництва, динамiчний соцiально-економiчний розвиток; 

- органiзацiю економiчної i фiнансової дiяльностi Товариства, спрямованої на досягнення позитивних 

результатiв при найменших витратах матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; 

-  своечасну розробку фiнансової полiтики товариства; 

-  розробку проектiв прточного i перспективного бюджету; 

-  контроль за дотриманням планово-фiнансової дисциплини, в тому числi за своєчасним перерахуванням 

податкiв всiх рiвнiв; 

-  контроль за складанням встановленої звiтностi i своєчасним її поданням у вiдповiднi органи;     

-  проводити комплексний економiчний аналiз i оцiнку результатiв виробничо-господарської дiяльностi 

товариства i окремих його пiдроздiлiв; 

-  розробку проектiв полiтики оплати працi в Товариствi;   

-  контроль за дотриманням  пiдпорядкованими  пiдроздiлами правил  внутрiшнього трудового  

розпорядку, норм охорони  працi, промсанiтарiї, екологiчної безпеки, протипожежного захисту, 

пропускного та внутрiшньооб'єктового режиму АТ "ЧА"; 

-   визначення джерел фiнансування планiв розвидку виробництва; 

-   органiзацiю пiдготовки матерiалiв i пропозицiй з питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно 

Статуту Товариства для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою Товариства; 

-    проведення заходiв протипожежної безпеки, охорони працi; 

-    органiзацiю виконання виробничих програм, догоаiрних та iнших зобов язань Товариства; 

-    вирiшення питань збереження та ефективного використання майна;    

-    контроль  за дотриманням пiдлеглими працiвниками  вимог стандарту ДТСУ ISO 9001: 2001 та 

документацiї системи менеджменту якостi (СМЯ) в частинi, що регламентує  перебiг процесiв СМЯ у 

пiдроздiлах.  

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни  в персональному складi Правлiння не вiдбувалися.Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Протокол засiдання Наглядової ради № 24 вiд 18.04.2016 року) 

подовжено термiн повноважень Голови  та членiв правлiння.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiки та 

фiнансiв. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Чанцов Вiктор Степанович 

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



юридичної особи 

 АК 700527 06.10.1999 Заводським МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 вища, Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут. 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Технiчний директор. 

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

 18.04.2016, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Член правлiння є посадовою особою  Товариства, який обирається Наглядовою радою 

Товариства. Несе вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах своїх повноважень.  Пiдзвiтна 

Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує виконання їх рiшень.  

Вирiшуює питання  реалiзацiї iнвестицiйної технiчної полiтики.  

Органiзовує : 

-   високоефективну i стабiльну роботу Товариства та змiцнення його фiнансового стану, отримання та 

зростання прибутку, рентабельнiсть виробництва, динамiчний соцiально-економiчний розвиток; 

- органiзовувати розробку норм витрат матерiалiв та комплектуючих на виготовлення продукцiї, 

послiдовного здiйснення режиму економiї в пiдпорядкованих пiдроздiлах; 

-  ефективнiсть проектних рiшень, своєчасну i якiсну пiдготовку  виробництва, досягнення високого 

рiвня якостi  продукцiї в процесi  її розробки i виробництва; 

-  своєчасну пiдготовку технiчної документацiї (креслень, спецiфiкацiй, технiчних умов, технологiчних 

карт i маршрутiв та iн.); 

- вжиття заходiв, якi спрямованi на максимальне використання виробничих  потужностей товариства, 

створення умов для ефективної  роботи  виробничих пiдроздiлiв; 

- високий технiчний рiвень та якiсть продукцiї, що виготовляється, її конкурентноспроможнiсть на 

свiтовому ринку;     

- контроль за дотриманням  пiдпорядкованими  пiдроздiлами правил  внутрiшнього трудового  

розпорядку, норм охорони  працi, промсанiтарiї, екологiчної безпеки, протипожежного захисту, 

пропускного та внутрiшньооб'єктового режиму АТ "ЧА"; 

- контроль за своєчасним поданням заявок на придбання матерiалiв, запчастин, iнструментiв для потреб 

дослiдного та iнструментального виробництва; 

- затвердження висновкiв i вiдгукiв по проектах стандартiв та iнших документiв; 

- органiзацiю по виконанню вимог екологiчних програм та рацiонального використання землi; 

-  проведення заходiв протипожежної безпеки, охорони працi; 

-  збереження та своєчасний ремонт основних фондiв майна, створення безпечних умов для працiвникiв 

Товариства; 

-  керiвництво розробкою заходiв  по запобiганню непланових зупинок устаткування, продовженню 

мiжремонтних перiодiв, пiдвищенню надiйностi устаткування в експлуатацiї; 

- керiвництво у вивченнi причин зношування устаткування, його  пристроїв, розслiдуваннi аварiй, 

розробцi та впровадженню заходiв по їх лiквiдацiї  та запобiганню; 

-  органiзацiю здiйснення мобiлiзацiйної пiдготовки;   

- органiзацiю пiдготовки матерiалiв i пропозицiй з питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння згiдно 

Статуту Товариства, для розгляду Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою  Радою Товариства; 

- органiзацiю виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства; 

- органiзацiю впровадження у виробництво нової технiки i технологiї, створення органiзацiйних та 

економiчних передумов для високопродуктивної працi Товариства; 

- вирiшення питання збереження та ефективного використання майна;  

 - контроль  за дотриманням пiдлеглими працiвниками  вимог стандарту ДТСУ ISO 9001: 2001 та 

документацiї системи менеджменту якостi (СМЯ) в частинi, що регламентує  перебiг процесiв СМЯ у 

пiдроздiлах. 

Має право:  



- дiяти вiд iменi Товариства, представляти його на всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях 

вiдповiдно до виданої довiреностi; 

- у межах своєї компетенцiї видавати за своїм пiдписом  розпорядження по пiдпорядкованим пiдроздiлам  

товариства, iншi розпорядчi  документи, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками 

Товариства; 

- видавати доручення в межах наданих повноважень; 

  - забороняти роботу на устаткуваннi у випадках порушення правил технiчної експлуатацiї, 

незадовiльного технiчного стану чи прямої  загрози аварiї до усунення причин, що порушують його 

нормальну експлуатацiю; 

 - затверджувати у встановленному порядку тимчасовi змiни i вiдхилення вiд креслень та техпроцессiв; 

- пiдписувати документи на вiдпуск ТМЦ з пiдпорядкованих пiдроздiлiв (крiм основних фондiв), якщо 

сума не перевищує в еквiвалентi 1 тис. доларiв США; 

- затверджувати документи на реалiзацiю замовлень, виконуваних пiдпорядкованими  пiдроздiлами на 

суму в еквiвалентi  до 1 тис. доларiв США; 

- подавати пропозицiї про зняття з виробництва виробiв, що не користуються попитом; 

- подавати  Головi правлiння пропозицiї про призначення, перемiщення i звiльнення керiвникiв 

пiдпорядкованих пiдроздiлiв; 

- розподiляти премiю мiж пiдпорядкованими пiдроздiлами з врахуванням  їхнього вкладу у виконання 

планових завдань; 

- давати дозвiл на оформлення разових та тимчасових перепусток на територiю товариства, в т.ч. для 

працiвникiв пiдрядних органiзацiй; 

- користуватись службовим транспортом; 

- застосовувати до пiдлеглих  працiвникiв заходи заохочення i стягнення. 

Посадова особа на надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни  в персональному складi Правлiння не вiдбувалися.Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Протокол засiдання Наглядової ради № 24 вiд 18.04.2016 року) 

подовжено термiн повноважень Голови  та членiв правлiння.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 33 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний директор.  

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.    

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Дорош Олександр Анатолiйович 

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

юридичної особи 

 НН 447069 08.07.1997 Крюковським РВ УМВС України у Полтавськiй областi 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Наглядової Ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Перший заступник дирекора ТОВ 

"Український автобус". 

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

 21.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв 

акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 

засiданнях ради. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для 



належного виконання Радою своїх функцiй, згiдно повноважень, передбаченних Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову Раду. Обирається членами Наглядової Ради iз їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства.  

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, та 

здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про Наглядову раду. 

У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження 

здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням.  

У разi рiвномiрного розподiлу голосiв на засiданнi Наглядової ради товариства Голова Наглядової ради 

Товариства має вирiшальний голос. 

Голова Наглядової ради має право: 

- самостiйно вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї 

нормативними актами Товариства i цим договором. 

- вiд iменi Товариства листуватися по питаннях дорученого йому направлення поточної дiяльностi 

Товариства. 

- самостiйно вирiшувати питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв. 

- вимагати вiд пiдлеглих йому працiвникiв безумовного дотримання вимог трудової i виробничої 

дисциплiни за наявностi в тому пiдстав i необхiдностi застосовувати заходи заохочення i покарання. 

- давати вказiвки обов'язковi для виконання пiдлеглими йому працiвниками i вимагати виконання таких. 

- отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 

- залучати в разi необхiдностi експертiв для вирiшення питань, що входять до його компетенцiї. 

Голова Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства. 

- брати участь в розробцi планiв розвитку Товариства, контролювати виконання   цих планiв по 

дорученому направленню поточнiй дiяльностi Товариства. 

- брати участь в засiданнях Наглядової Ради Товариства, брати активну участь в обговореннi питань 

дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї про полiпшення i пiдвищення результативностi роботи 

Товариства i окремих його пiдроздiлiв. 

- в межах компетенцiї Наглядової ради Товариства керувати дорученим йому направленням поточнiй 

дiяльностi Товариства, забезпечуючи його ефективну i стiйку роботу. 

- зберiгати iнформацiю, що становить службову i комерцiйну таємницю Товариства. 

- у встановленi термiни представляти Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам акцiонерiв 

доповiдi про стан справ, що вiдносяться до його ведення. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 вiд 21.04.2016 

року) обрано Членом Наглядової ради Дороша Олександра Анатолiйовича. Рiшенням Наглядової ради 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол № 1 засiдання Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"вiд 21.04.2016 року) обрано Головою Наглядової Ради.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рiк. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду першого заступника  директора ТОВ 

"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 32904285, мiсцезнаходження:18036, мiсто Черкаси, вулиця 

Рiздвяна, будинок 292 ).   

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Соколова-Бiлоус Вiкторiя Миколаївна 

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

юридичної особи 

 МН 522756 05.02.2003 ЦВМ Джержинського РВ ХМУ УМВС України в Харькiвськiй областi 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 



 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 генеральний директор ТОВ "КУА "IЗI ЛАЙФ" 

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

 21.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв 

акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 

засiданнях ради. Обирається Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного 

голосування.Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для 

забезпечення прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, згiдно повноважень, 

передбаченних Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. Обирання здiйснюється 

виключно шляхом кумулятивного голосування. Обирається Загальними зборами акцiонерiв строком на 3 

(три) роки. Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Вiд iменi Товариства 

пiдписує договiр особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової Ради 

Товариства припиняється у разi припинення його повноважень. 

Має право: 

- самостiйно вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї 

нормативними актами Товариства i цим договором. 

- вiд iменi Товариства листуватися по питаннях дорученого йому направлення поточної дiяльностi 

Товариства. 

- самостiйно вирiшувати питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв. 

- вимагати вiд пiдлеглих йому працiвникiв безумовного дотримання вимог трудової i виробничої 

дисциплiни за наявностi в тому пiдстав i необхiдностi застосовувати заходи заохочення i покарання. 

- давати вказiвки обов'язковi для виконання пiдлеглими йому працiвниками i вимагати виконання таких. 

- отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 

- залучати в разi необхiдностi експертiв для вирiшення питань, що входять до його компетенцiї 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 вiд 21.04.2016 

року) обрано Членом Наглядової ради Соколову-Бiлоус Вiкторiю Миколаївну ( 

Загальний стаж керiвної роботи 24 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду генерального директора ТОВ "КУА "IЗI 

ЛАЙФ" (код 35379813, мiсцезнаходження:  03040, м. Київ, пр.40-рiччя Жовтня, 92/1). 

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Кувшинова Валентина Iванiвна 

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

юридичної особи 

 СН 638827 18.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник ген.директора ТОВ "КУА IЗI ЛАЙФ",  спецiалiст з управлiння активами ТОВ "КУА 

"ГРI", керiвник бек-офiсу ТОВ "КУА "IЗI ЛАЙФ" 



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

 21.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв 

акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 

засiданнях ради.Обирається Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування. 

Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, згiдно повноважень, передбаченних 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. Обирання здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування. Обирається Загальними зборами аккцiонерiв строком на 3 (три) роки. 

Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Вiд iменi Товариства пiдписує договiр 

особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової Ради Товариства 

припиняється у разi припинення його повноважень.  

Має право: 

- самостiйно вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї 

нормативними актами Товариства i цим договором. 

- вiд iменi Товариства листуватися по питаннях дорученого йому направлення поточної дiяльностi 

Товариства. 

- самостiйно вирiшувати питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв. 

- вимагати вiд пiдлеглих йому працiвникiв безумовного дотримання вимог трудової i виробничої 

дисциплiни за наявностi в тому пiдстав i необхiдностi застосовувати заходи заохочення i покарання. 

- давати вказiвки обов'язковi для виконання пiдлеглими йому працiвниками i вимагати виконання таких. 

- отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 

- залучати в разi необхiдностi експертiв для вирiшення питань, що входять до його компетенцiї. 

Член Наглядової ради зобов'язався: 

-виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства. 

- брати участь в розробцi планiв розвитку Товариства, контролювати виконання цих планiв по 

дорученому направленню поточнiй дiяльностi Товариства. 

- брати участь в засiданнях Наглядової Ради Товариства, брати активну участь в обговореннi питань 

дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї про полiпшення i пiдвищення результативностi роботи 

Товариства i окремих його пiдроздiлiв. 

- в межах компетенцiї Наглядової ради Товариства керувати дорученим йому направленням поточнiй 

дiяльностi Товариства, забезпечуючи його ефективну i стiйку роботу. 

- зберiгати iнформацiю, що становить службову i комерцiйну таємницю Товариства. 

- у встановленi термiни представляти Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам акцiонерiв 

доповiдi про стан справ, що вiдносяться до його ведення. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 вiд 21.04.2016 

року) обрано Членом Наглядової ради Кувшинову Валентину Iванiвну. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 32 рока. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: аудитор в ТОВ "ААН "СейЯ 

Кiрш - аудит", начальник сектору облiку в КУА та IСI в АФ "Тимлар-Аудит", головний бухгалтер ТОВ 

"КУА "IЗI ЛАЙФ". 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "КУА "IЗI 

ЛАЙФ" (код 35379813, мiсцезнаходження:  03040, м. Київ, пр.40-рiччя Жовтня, 92/1).   

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Грищук Вiталiй Миколайович 

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

юридичної особи 



 СК 168400 21.03.1996 Iрпинським МВ ГУМВС України в Київськiй областi 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник директора з продажу по росiйському ринку ПАТ "Промiнвестбанк", директор 

комерцiйний ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС"  

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

 21.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв 

акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 

засiданнях ради.Обирається Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування. 

Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, згiдно повноважень, передбаченних 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. Обирання здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування. Обирається Загальними зборами аккцiонерiв строком на 3 (три) роки. 

Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Вiд iменi Товариства пiдписує договiр 

особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової Ради Товариства 

припиняється у разi припинення його повноважень.  

Як член Наглядової ради, має право: 

-самостiйно вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї 

нормативними актами Товариства i цим договором. 

-вiд iменi Товариства листуватися по питаннях дорученого йому направлення поточної дiяльностi 

Товариства. 

-самостiйно вирiшувати питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв. 

-вимагати вiд пiдлеглих йому працiвникiв безумовного дотримання вимог трудової i виробничої 

дисциплiни за наявностi в тому пiдстав i необхiдностi застосовувати заходи заохочення i покарання. 

-давати вказiвки обов'язковi для виконання пiдлеглими йому працiвниками i вимагати виконання таких. 

-отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 

-залучати в разi необхiдностi експертiв для вирiшення питань, що входять до його компетенцiї. 

Як член Наглядової ради,зобов'язаний: 

-виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства. 

-брати участь в розробцi планiв розвитку Товариства, контролювати виконання цих планiв по 

дорученому направленню поточнiй дiяльностi Товариства. 

-брати участь в засiданнях Наглядової Ради Товариства, брати активну участь в обговореннi питань 

дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї про полiпшення i пiдвищення результативностi роботи 

Товариства i окремих його пiдроздiлiв. 

-в межах компетенцiї Наглядової ради Товариства керувати дорученим йому направленням поточнiй 

дiяльностi Товариства, забезпечуючи його ефективну i стiйку роботу. 

-зберiгати iнформацiю, що становить службову i комерцiйну таємницю Товариства. 

-у встановленi термiни представляти Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам акцiонерiв 

доповiдi про стан справ, що вiдносяться до його ведення. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 вiд 21.04.2016 

року) обрано Членом Наглядової ради Членом Наглядової ради Грищук Вiталiя Миколайовича 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 9 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з 

продажу по росiйському ринку ПАТ "Промiнвестбанку", директор комерцiйний ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ 



АВТОБУС". 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду директора комерцiйного ТОВ 

"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 32904285, мiсцезнаходження: 18036, мiсто Черкаси, 

вулиця Рiздвяна, будинок 292).    

 

1) Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Скрипай Анна Олександрiвна 

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

юридичної особи 

 ТТ 307071 22.08.2015 Святошинським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 

4) Рік народження 

 1990 

5) Освіта 

 Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана 

6) Стаж роботи (років) 

 4 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 "Компанiя з управлiння активами IЗI ЛАЙФ", внутрiшнiй аудитор. 

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

 21.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв 

акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на 

засiданнях ради.Обирається Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування. 

Обов'язками члена Наглядової ради є брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення 

прийняття Радою рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства, згiдно повноважень, передбаченних 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. Обирання здiйснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування. Обирається Загальними зборами аккцiонерiв строком на 3 (три) роки. 

Здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з товариством. Вiд iменi Товариства пiдписує договiр 

особа, уповноважена на те Загальними зборами. Дiя договору з членом Наглядової Ради Товариства 

припиняється у разi припинення його повноважень.  

Має право: 

- самостiйно вирiшувати всi питання поточної дiяльностi Товариства, вiднесенi до його компетенцiї 

нормативними актами Товариства i цим договором. 

- вiд iменi Товариства листуватися по питаннях дорученого йому направлення поточної дiяльностi 

Товариства. 

- самостiйно вирiшувати питання органiзацiї дiяльностi пiдлеглих йому пiдроздiлiв. 

- вимагати вiд пiдлеглих йому працiвникiв безумовного дотримання вимог трудової i виробничої 

дисциплiни за наявностi в тому пiдстав i необхiдностi застосовувати заходи заохочення i покарання. 

- давати вказiвки обов'язковi для виконання пiдлеглими йому працiвниками i вимагати виконання таких. 

- отримувати повну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств. 

- залучати в разi необхiдностi експертiв для вирiшення питань, що входять до його компетенцiї. 

Член Наглядової ради зобов'язався: 

-виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради Товариства. 

- брати участь в розробцi планiв розвитку Товариства, контролювати виконання цих планiв по 

дорученому направленню поточнiй дiяльностi Товариства. 

- брати участь в засiданнях Наглядової Ради Товариства, брати активну участь в обговореннi питань 

дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї про полiпшення i пiдвищення результативностi роботи 

Товариства i окремих його пiдроздiлiв. 

- в межах компетенцiї Наглядової ради Товариства керувати дорученим йому направленням поточнiй 

дiяльностi Товариства, забезпечуючи його ефективну i стiйку роботу. 

- зберiгати iнформацiю, що становить службову i комерцiйну таємницю Товариства. 

- у встановленi термiни представляти Наглядовiй радi Товариства або Загальним зборам акцiонерiв 



доповiдi про стан справ, що вiдносяться до його ведення. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Рiшенням 

чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 вiд 21.04.2016 

року) обрано Членом Наглядової ради Скрипай Анну Олександрiвну  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 4 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами IЗI ЛАЙФ", Внутрiшнiй аудитор. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.    

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Дмитрук Свiтлану Олександрiвну 

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

юридичної особи 

 МЕ 227296 03.04.2003 Солом'янським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Економiст ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС"  

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

 10.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи, як голови ревiзiйної комiсiї вiдноситься контроль та перевiрка 

фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, дотримання ним вимог статуту, 

Пололження про Ревiзiйну комiсiю  та внутрiшнiх нормативних актiв, виконання встановлених 

Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства. Обирається iз членiв 

ревiзiйної комiсiї.  

Голова Ревiзiйної комiсiї приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Товариства шляхом 

виконання всiх необхiдних дiй, направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiєї вiдповiдно до 

Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю, рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства, 

нормативно-правових актiв України та чинного законодавства України. 

Голова комiсiї для забезпечення  її дiяльностi  приймає участь в засiданнях Ревiзiйної комiсiї. 

Голова комiсiї має право  брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової Ради та 

Правлiння Товариства. 

Голова комiсiї зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, неупереджено, добросовiсно, чеснота 

професiйно, а також пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. 

Голова комiсiї зобов'язаний своєчасно повiдомляти Правлiння Товариства про заiнтересованiсть у 

вчиненнi правочинiв з Товариством, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного конфлiкту iнтересiв. 

Голова комiсiї повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим особам. 

Голова комiсiїї несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов'язкiв 

вiдповiдно до  Договору, Статуту Товариства, Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства не вiдбувалися.  Особа 

обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням чергових зальних зборiв акцiонерiв АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 10.04.2014 року (протокол №1 вiд 10.04.2014 року), на посаду Голови 

Ревiзiйної комiсiї рiшенням Ревiзiйної комiсiї АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (протокол №1 засiданнi 



Ревiзiйної комiсiї АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 10.04.2014 року. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 7 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: економiст ТОВ 

"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС". 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду економiста ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ 

АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 32904285, мiсцезнаходження: 18036, мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, 

будинок 292). 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Молодан Максим Миколайович 

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

юридичної особи 

 СО 234567 14.10.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний аналiтик вiддiлу менеджменту кредитних ризикiв (Промiнвестбанк). 

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

 10.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи, як члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься контроль та перевiрка 

фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, дотримання ним вимог статуту, 

Пололження про Ревiзiйну комiсiю  та внутрiшнiх нормативних актiв, виконання встановлених 

Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства. Обирається 

Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування. 

Приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Товариства шляхом виконання всiх необхiдних дiй, 

направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiєї. 

Зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, неупереджено, добросовiсно, чеснота професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю, своєчасно повiдомляти Правлiння Товариства про 

заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв з Товариством, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного 

конфлiкту iнтересiв.Повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим 

особам. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства не вiдбувалися.  Особа 

обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням чергових зальних зборiв акцiонерiв АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 10.04.2014 року (протокол №1 вiд 10.04.2014 року) 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 10 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: експерт вiддiлу по 

контролю за кр. ризиками юр. осiб. (ОТП Банк), головний аналiтик вiддiлу менеджменту кредитних 

ризикiв (Промiнвестбанк), начальник вiддiлу монiторингу та контролю кредитних проектiв. 

(Промiнвестбанк). 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника вiддiлу монiторингу та 

контролю  кредитних  проектiв . ПАТ  Промiнвестбанк  (код ЄДРПОУ-00039002, мiсцезнаход-ження: 

01001, м. Київ, пров. Шевченка, 12. 

 

1) Посада 



 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Лозовий Iван Володимирович 

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

юридичної особи 

 СН 455157 17.04.1997 Московським  РУ ГУ МВС України в мiсi Києвi 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник вiддiлу iмпорту ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" 

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

 10.04.2014, обрано 3 роки 

9) Опис 

 До повноважень посадової особи, як члена ревiзiйної комiсiї вiдноситься контроль та перевiрка 

фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу товариства, дотримання ним вимог статуту, 

Пололження про Ревiзiйну комiсiю  та внутрiшнiх нормативних актiв, виконання встановлених 

Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямiв дiяльностi Товариства. Обирається 

Загальними зборами акцiонерiв, шляхом кумулятивного голосування. 

Приймає участь в здiйсненнi контролю за дiяльнiстю Товариства шляхом виконання всiх необхiдних дiй, 

направлених на реалiзацiю повноважень Ревiзiйної комiсiєї. 

Зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, неупереджено, добросовiсно, чеснота професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю, своєчасно повiдомляти Правлiння Товариства про 

заiнтересованiсть у вчиненнi правочинiв з Товариством, про наявнiсть iнших пiдстав для потенцiйного 

конфлiкту iнтересiв.Повинен виконувати свої повноваження особисто i не може передавати їх iншим 

особам. 

Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому 

числi у натуральнiй формi.  

В звiтному перiодi змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства не вiдбувалися. Особа 

обрана на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї рiшенням чергових зальних зборiв акцiонерiв АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 10.04.2014 року (протокол №1 вiд 10.04.2014 року). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 7 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з 

логiстики ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС", директор  ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ". 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду директор  ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ"  

(код ЄДРПОУ - 37639207, мiсцезнаходження: 18036, мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, будинок 292). 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної 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 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння Раабе Вiталiй 

Германович 

АЕ 835497 23.09.1997 

Баглiїським  РВ 

Днiпродзержинським МУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння - 

головний 

бухгалтер 

Коваленко Надiя 

Павлiвна 

НЕ 245140 04.11.2002 

Приднiпровським РВ УМВС 

України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Iвiнський 

Михайло 

Володимирович 

АЕ 676511 06.08.1997 

Днiпровським РВ 

Днiпродзержинського МУ 

УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Скрипка Анатолiй 

Васильович 

ЕС 777309 08.10.1998 

Бахчисарайським РВ УМВС 

України в Криму 

0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Чанцов Вiктор 

Степанович 

АК 700527 06.10.1999 

Заводським МУ УМВС України 

в Днiпропетровськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Дорош Олександр 

Анатолiйович 

НН 447069 08.07.1997 

Крюковським РВ УМВС України 

у Полтавськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Соколова-Бiлоус 

Вiкторiя 

Миколаївна 

МН 522756 05.02.2003 ЦВМ 

Джержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харькiвськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Кувшинова 

Валентина 

Iванiвна 

СН 638827 18.11.1997 

Ленiнградським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Грищук Вiталiй 

Миколайович 

СК 168400 21.03.1996 

Iрпинським МВ ГУМВС України 

в Київськiй областi 

0 0 0 0 0 0 



Член наглядової 

ради 

Скрипай Анна 

Олександрiвна 

ТТ 307071  Святошинським РВ 

ГУДМС України в мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Дмитрук Свiтлану 

Олександрiвну 

МЕ 227296 03.04.2003 

Солом'янським РУ ГУ МВС 

України в мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Молодан Максим 

Миколайович 

СО 234567 14.10.1999 

Днiпровським РУ ГУ МВС 

України в мiстi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Лозовий Iван 

Володимирович 

СН 455157 17.04.1997 

Московським  РУ ГУ МВС 

України в мiсi Києвi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "IЗI 

ЛАЙФ"(Пайовий венчурний 

iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" 

недиверсифiкованого виду 

закритого типу) 

35379813 03040, Україна, 

Київська обл., Київ 

р-н, Київ, пр-т 40-

рiччя Жовтня, 92/1 

65 244 32

5 

80,0718 80,321 65 244 32

5 

0 0 0 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС"( 

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ 

АВТОБУС" ) 

32904285 18036, Україна, 

Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, 

мiсто Черкаси, 

вулиця Рiздвяна, 

будинок 292 

15 500 00

0 

19,0226 19,0817 15 500 00

0 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

         

Усього 80 744 32

5 

99,0944 99,4027 80 744 32

5 

0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 21.04.2016 

Кворум зборів 100 

Опис Розгляд питань порядку денного чергових загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ПРОТОКОЛ № 1 

вiд 21.04.2016 року. 

I. "Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ".                                                                                       

ВИРIШИЛИ:  

Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:  

1.Дiденко В.I. -  Голова комiсiї  

2.Баско Г.В.    -  Член комiсiї,   

3.Гармаш С.Ф. -  Член комiсiї.    

               

II. "Затвердження регламенту порядку денного загальних зборiв акцiонерiв". 

ВИРIШИЛИ: Затвердити регламент порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 

   

III. " Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства".                                

ВИРIШИЛИ: 

Прийняти рiшення про затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних 

напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Прийняти рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння Товариства. 

   

IV. " Звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняття рiшення 

за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства про роботу за 2015 рiк. Прийняти  

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС ". 

   

V." Звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2015 рiк. Затвердження висновкiв  

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2015 рiк ". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2015 рiк. Затвердити  висновки  

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2015 рiк 

   

VI." Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк, порядку розподiлу 

прибутку  (або покриття збиткiв) за 2015 рiк. Визначення та розподiл планових 

показникiв прибутку на 2016 рiк ".                    

              

VII." Припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. " 

ВИРIШИЛИ: 

1) Припинити повноваження попереднього складу членiв Наглядової ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

персонально: 

1. Дороша Олександра Анатолiйовича, 

2. Соколова-Бiлоус Вiкторiю Миколаївну, 

3. Гоненко Ольгу Анатолiївну, 

4. Кувшинову Валентину Iванiвну, 

5. Грищука Вiталiя Миколайовича 

 



VIII." Обрання членiв Наглядової ради Товариства. " 

ВИРIШИЛИ: 

Обрати згiдно Статуту на три роки Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" персонально: 

1.Дороша Олександра Анатолiйовича, 

2.Соколова-Бiлоус Вiкторiю Миколаївну,  

3.Кувшинову Валентину Iванiвну , 

4.Скрипай Анну Олександрiвну, 

5.Грищука Вiталiя Миколайовича. 

 

IХ. " Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 

Товариства.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання  цивiльно-

правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. " 

ВИРIШИЛИ:Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства.  

Доручити Головi Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" укласти договори з членами Наглядової ради 

Товариства. 

   

Х. " Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись 

акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 2016 фiнансового 

року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за 2015 рiк. " 

ВИРIШИЛИ: " Прийняти рiшення щодо затвердження значних правочинiв, якi 

будуть вчинятись акцiонерним Товариством у ходi поточної дiяльностi протягом 

2016 фiнансового року, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства 

за 2015 рiк, а саме: 

1. Погодити правочин, а саме внесення змiн до Кредитного договору про 

вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 02-02/11 вiд 23.02.2011 року, 

укладеного мiж ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та ПАТ "Промiнвестбанк" 

(надалi - Кредитний договiр), в частинi продовження строку дiї Кредитного 

договору з лiмiтом кредитної лiнiї в розмiрi 156,74 млн. гривень до 31.01.2017р., 

при збереженнi iнших умов Кредитного договору, а також внесення вiдповiдних 

змiн до договору iпотеки комплексу будiвель i споруд за адресою: м. Черкаси, 

вул. Рiздвяна,292, заставною вартiстю 32,07 млн. грн., договорiв застави 

обладнання виробничого характеру та транспортних засобiв на загальну суму 8,44 

млн. грн., договору застави iнвестицiйних сертифiкатiв на суму 85,57 млн. грн., а 

також договору застави майнових прав на загальну суму 1,93 млрд. грн.Доручити 

Головi правлiння Товариства Раабе В.Г. або особi, що ним уповноважена за 

дорученням, пiдписати вiдповiднi змiни до Кредитного договору та договорiв 

забезпечення з ПАТ "Промiнвестбанк" на умовах, погоджених з останнiм. 

2. Попередньо погодити укладення будь-яких договорiв про внесення змiн та 

доповнень до Кредитного договору про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї 

№ 02-02/11 вiд 23.02.2011 року за умови, якщо розмiр лiмiту мультивалютної 

кредитної лiнiї не буде перевищувати еквiваленту 156,74 млн. гривень на день 

внесення змiн та доповнень з можливiстю кредитування у всiх видах валют, а 

також будь-яких договорiв про внесення змiн та доповнень до усiх укладених 

договорiв застави, мiж ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та ПАТ 

"Промiнвестбанк", на умовах, погоджених банком. Надати повноваження Головi 

правлiння Товариства на власний розсуд вносити змiни в умови кредитування, 

визначати iншi умови Кредитного договору та договорiв забезпечення, що 

укладенi в забезпечення виконання вказаного вище Кредитного договору та 

Кредитного договору про вiдкриття мультивалютної кредитної лiнiї № 20-0364/2-

1 вiд 24.02.2011р., укладеного мiж ТОВ "Український Автобус" та ПАТ 



"Промiнвестбанк".  Доручити Головi правлiння Товариства або особi, що його 

замiнює в разi його вiдсутностi або уповноважена ним за довiренiстю пiдписати 

зазначенi договори про внесення змiн та доповнень до зазначених договорiв.      

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця 

Нижнiй Вал буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-19 

Факс 482-52-15 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Дiяльнiсть Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй 

України" не пiдлягає лiцензуванню. 

Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092), 

змiнами зареєстрованими рiшенням 

№443 вiд 08.04.2014 та №903 вiд 

25.06.2015р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Акцiонерний комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, пров. Шевченка, буд. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АЕ № 286518 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 364-66-61 



Факс 278 07 98 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис ПАТ "Промiнвестбанк" здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть на 

пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку: 

на здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи - Лiцензiя 

НКЦБФР Серiя АЕ № 286518, термiн 

чинностi з 12.10.2013 необмежений; 

Банк надає повний спектр 

депозитарних послуг  - власникам 

цiнних паперiв емiтентiв. 

Рiшенням НКЦПФР вiд 24.07.2015 року 

№1090 була анульована лiцензiя ПАТ 

"Промiнвестбанк" на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку, а саме депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи серiї АЕ 

№286518 вiд 24.09.2013. Рiшення 

НКЦПФР вiд 24.07.2015 року №1090 

набрало чинностi 18.09.2015 року. 

НКЦПФР Рiшенням №144 вiд 

09.02.2016 року перенесла термiн 

припинення дiяльностi депозитарної 

установи ПАТ "Промiнвестбанк" на 

29.02.2016 року i продовжила термiн 

передачi документiв, баз даннях, копiй 

баз даних, архiвiв баз даних 

уповноваженому на зберiгання ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" до 

29.08.2016 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Страхова компанiя "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31650052 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м. Черкаси, 

вул.Смiлянська, 23, оф. 401 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №584965 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2001 

Міжміський код та телефон (0472)322-299 

Факс 32-22-99 

Вид діяльності Страхування 

Опис Надання послуг  з страхування №АК 

2122119  вiд 29.11.2016 р. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "Аудиторська фiрма 

"Атторней Плюс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 33536326 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. 

Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 

37, офiс 512 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 4412 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010 

Міжміський код та телефон (0472) 32-03-56 

Факс 32-03-57 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Iнформацiя про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм Свiдоцтво про 

внесення до Реєстру аудиторських фiрм 

та аудиторiв приватних пiдприємцiв вiд  

23.12.2010 р. № 4412  чинне  до 

24.12.2020 року  

Дата i номер договору Договiр  № 

03/2016-А   вiд 14.01.2016 р.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, Печерский р-н, м. Київ, 

вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АД № 034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2009 

Міжміський код та телефон (044) 277-55-00 

Факс 277-50-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку. Дата закiнчення 

термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IНВIНТУМ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 38511128 



Місцезнаходження 01133, Україна, - р-н, м. Київ, вулиця 

Кутузова, 18/7 лiтера "Б" каб.79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ №286840 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 3323034 

Факс 3323034 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Договiр №Е-16 вiд 11.11.2015 року про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникiв 

Договiр №235 вiд 06.11.2015 року про 

обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах. 

ТОВ  "IНВIНТУМ" здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть на 

пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку: 

на здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи - Лiцензiя 

НКЦБФР Серiя АЕ №286840 вiд 

22.04.2014, 

строк дiї з 08.04.2014 необмежений, 

повний спектр депозитарних послуг  - 

власникам цiнних паперiв емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Страхова компанiя "КРЕМIНЬ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24559002 

Місцезнаходження 01021, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Iнститутська, 19Б, оф. 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя СТ №124 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.08.2004 

Міжміський код та телефон (062) 345-20-83 

Факс 345-06-31. 

Вид діяльності Страхування 

Опис Правила добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ та Правил добровiльно 

страхування майна вiд 05.06.2006 року.  

Надання послуг  з страхування майна 

договiр №1000445-02-01-16 вiд 

01.02.2016 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я Приватне акцiонерне товариство 



та по батькові фізичної особи "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 00039002 

Місцезнаходження 03049, Україна, - р-н, м. Київ, 

Повiтрофлотський пр., 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АВ №520914 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс 492-18-18 

Вид діяльності Страхування 

Опис Надання послуг  з добровiльного 

страхування заставного майна договiр  

страхування наземного транспорту 

№06/0682134/2403/16 та 

№06/0682133/2403/16  вiд 18.04.2016 

року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Приватне акцiнерне товариство 

"Українська пожежно - страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Кирилiвська, б.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ №641975 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя , що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв у 

сферi ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015 

Міжміський код та телефон (044) 227-21-47 

Факс 227-21-47 

Вид діяльності Страхування 

Опис Постанова КМУ вiд 16.11.2002 року 

№1788, Постанова КМУ вiд 03.10.1995 

року №232 

Договiр обов'язкового страхування 

працiвникiв вiдомчої та мiсцевої 

пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних  дружин 

№07/4-4624 вiд 05.10.2016 року та 

Договiр обов'язкового страхування  

цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання, за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти, господарська дiяльнiсть яких 

може привести до екологiчно та 

санепiдемiологiчного характеру №0949 

вiд 05.10.2016 року. 



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 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.01.2007 22/1/07 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300301007 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

2 81 482 25

0 

162 964 500 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 22.01.2007 року № 22/1/07 (дата видачi 25 лютого 2011 року) видане Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку, анулюване.      

25.02.2011 114/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300301007 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

2 81 482 25

0 

162 964 500 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

28.12.1994 67/2/94 Черкаське обласне 

фiнансове управлiння 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

1,05 14 218 14 928,9 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

04.03.1996 170/1/96 Черкаське обласне 

фiнансове управлiння 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,01 1 492 900 14 929 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

10.06.1997 77/23/1/97 Черкаське ТУ 

ДКЦПФР 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,01 1 492 900 14 929 100 

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

01.12.2000 624/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

2 1 492 900 2 985 800 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився. 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 01.12.2000 року № 624/1/00 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

анулюване.      

11.07.2001 325/1/01 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

2 3 732 250 7 464 500 100 



Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.    

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 11.07.2001 року № 325/1/01 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

анулюване.      

28.02.2003 96/1/03 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

2 5 732 250 11 464 500 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшних та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Лiстинг/делiстиг цiнних паперiв не проводився.   

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.02.2003 року № 96/1/03 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 

анулюване.       

 



XI. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Iсторiя ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" починається з 

лютого 1964 року - року початку будiвництва заводу. 19 грудня 1966 року Державна комiсiя прийняла в 

експлуатацiю Черкаський авторемонтний завод Головного управлiння промислових пiдприємств 

Мiнiстерства Автомобiльного транспорту i шосейних дорiг Української РСР. Пiдприємство було 

спрофiльовано на капiтальний ремонт автобусiв ПАЗ-652 виробництва Павловського автобусного заводу 

(Росiйська Федерацiя). Проектна потужнiсть новозбудованого заводу - 1500   вiдремонтованих автобусiв 

на рiк. У груднi 1966 року з ворiт складального цеху виїхав перший вiдремонтований автобус ПАЗ-652. З 

1969 року на пiдприємствi освоїли реставрацiю i ремонт всiх деталей, вузлiв i агрегатiв автобуса, i почали 

ремонтувати нову модель автобуса ПАЗ-672. В 1972 роцi Черкаський авторемонтний завод увiйшов у 1-

ше Промислове  Об`єднання "1-й Київський авторемонтний завод", до якого входили 1-й Київський, 

Черкаський i Миронiвський авторемонтнi заводи. 

 

 У цьому ж 1972 роцi Черкаський авторемонтний завод вийшов на повну потужнiсть i до 1993 року 

вiдремонтував 25115 автобусiв. У цей перiод на пiдприємствi працювало 586 робiтникiв i службовцiв 

високого професiйного рiвня. Продукцiя пiдприємства  постачалась не тiльки в Україну, а й у республiки 

СРСР: Росiйську Федерацiю, Бiлорусь, Молдову, Казахстан, Грузiю, Естонiю, Латвiю, Литву.  На 

виконання замовлення Мiнiстерства оборони СРСР, у 1972 роцi на заводi був побудований цех з випуску 

виробiв вiйськово-промислового комплексу: хiмiкорадiологiчних  лабораторiй на базi вантажних 

автомобiлiв ЗIЛ-157, ЗIЛ-131 i ГАЗ-66.  До 1993 року було вироблено 1235 одиниць таких виробiв.  

 

У зв'язку з переходом України на ринковi вiдносини вiдпала необхiднiсть проведення капiтальних 

ремонтiв автобусiв на спецiалiзованих пiдприємствах, тому у 1992 роцi завод припинив проведення 

капiтальних ремонтiв автобусiв i налагодив виробництво причепiв моделi ПА-1 для легкових автомобiлiв 

i причепiв для перевезення човнiв, а також  переобладнання легкових пiкапiв IЖ-2715 на вантажно-

пасажирський варiант.   

 

У 1994 роцi,  вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року  на пiдприємствi була 

проведена приватизацiя i створено Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Черкаський авторемонтний завод", 

засновником якого виступило Мiнiстерство транспорту України. 

 

Приватизацiя ознаменувала собою початок масштабної реорганiзацiї виробництва i розширення 

асортименту  продукцiї. У 1996 роцi був освоєний випуск на базi комерцiйного фургона ГАЗ-3202 

"ГАЗЕЛЬ" мiкроавтобусiв на 12 мiсць,  вантажно-пасажирських фургонiв на 5 - 7 мiсць i автомобiлiв 

швидкої допомоги.  У 1996 роцi освоєний випуск аварiйної мобiльної майстернi (АМГ) для ремонту 

магiстральних газопроводiв на базi шасi автомобiля КрАЗ-260М. Майстерня призначалася для 

транспортування ремонтної бригади i необхiдного устаткування до мiсця аварiї, а також для проведення 

в польових умовах ремонтних робiт магiстральних газопроводiв. 

 

У 1998 роцi почався новий етап  розвитку пiдприємства, що пов'язаний з придбанням контрольного 

пакету акцiй пiдприємства Концерном "УКПРОМIНВЕСТ", який почав iнвестувати  розвиток 

виробництва. Управлiння активами ВАТ "Черкаський авторемонтний завод" було доручено компанiї 

"Богдан", яка входила в Концерн "Укрпромiнвест". 

 

Акцiонерами було прийнято рiшення налагодити промислове виробництво автобусiв малого класу, якi 

повиннi були замiнити маршрутнi мiкроавтобуси, що були виробленi з вантажних фургонiв, якi були в 

експлуатацiї.  Розробку принципово нового для України автобуса, з використанням агрегатiв японського 

автогiганта "ISUZU", за завданням концерну "УКРПРОМIНВЕСТ" було доручено Вiдкритому 

Акцiонерному Товариству "УКРАВТОБУСПРОМ", на той час провiдного науково-дослiдного iнституту 

з автобусобудування. Автобус було названо українським iм'ям "Богдан" . В конструкцiї автобуса були 

закладенi сучаснi свiтовi досягнення в автомобiлебудуваннi i вiн повнiстю вiдповiдав європейськiм 

стандартам щодо громадського транспорту. 

 

У 1999 роцi на заводi розпочато виробництво  мiських автобусiв малого класу моделi А091 "Богдан". У 



перiод розробки автобуса було зроблено капiтальний ремонт цехiв, перепланування технологiчних 

дiльниць, було виготовлено i придбано нове обладнання i устаткування, проведено навчання персоналу 

технологiї виготовлення нових автобусiв. 

 

Виходячи з того, що пiдприємство з авторемонтного заводу було перепрофiльоване у машинобудiвне 

пiдприємство, рiшенням акцiонерних зборiв   12 листопада 2000 року ВАТ "Черкаський авторемонтний 

завод" було перейменовано на ВАТ "Черкаський автобус". 

 

З початку виробництва планувалось виготовляти на пiдприємствi 500 автобусiв на рiк i у 2002 роцi такi 

об'єми були фактично досягнутi, але Україна потребувала значно бiльшої кiлькостi  автобусiв. Тому у 

2002 роцi було прийняте рiшення провести реконструкцiю пiдприємства  i збiльшувати об'єми 

виробництва до виготовлення 3000 автобусiв на рiк. На виконання цiєї мети на пiдприємствi був 

розроблений план реконструкцiї, розбитий на два етапи. На першому етапi на протязi 2002-2003 рокiв 

була збудована на iснуючих площах i введена в дiю нова фарбувальна дiльниця,  оснащена польськими 

фарбувально-сушильними камерами "SMAYTL". Продуктивнiсть малярної дiльницi зросла з 1 до 4 

кузовiв автобусiв у змiну. На цьому ж етапi  був введений у дiю наново побудований цех виготовлення 

склопластикових деталей, оснащений американським обладнанням фiрми "MVP" i сучасною системою 

вентиляцiї. Потужнiсть цеху становить 1500 комплектiв деталей автобуса на рiк при роботi в одну змiну. 

 

На другому етапi протягом 2004-2006 рокiв було збудовано новий заготiвельно-зварювальний цех, 

дiльницю порошкового фарбування деталей, дощувальну камеру для перевiрки виготовлених автобусiв 

на водо-пилонепроникнiсть, першу чергу котельнi та проведено газифiкацiю пiдприємства, було 

придбано та введено в експлуатацiю у заготiвельному цеху сучасне обладнання нiмецької фiрми 

"TRUMPF" для лазерного розкрою та гнуття листового металу.  

 

 У 2005 роцi була створена Корпорацiя "Богдан" одним iз засновникiв якої був ВАТ "Черкаський 

автобус".  

 

Iнженерами ВАТ "Черкаський автобус" у 2003 роцi власними силами було розроблено i поставлено на 

виробництво нову модель автобуса "Богдан" А092. В цiй моделi були врахованi всi недолiки, що були 

виявленi пiд час експлуатацiї автобусiв попередньої моделi А091. Починаючи з другого пiврiччя 2005 

року завод припинив виробництво автобусiв А091 i повнiстю перейшов на випуск автобусiв А092. З 

метою задоволення потреб ринку було створено кiлька модифiкацiй автобуса А092: мiський, примiський, 

туристичний, пересувний рентгено-флюрографiчний кабiнет, гiрничо-рятувальний, оперативно-

рятувальний , шкiльний та iншi. У 2010 роцi було розроблено та поставлено на виробництво нову модель 

автобуса А093, яка була бiльш досконала нiж А092 i перевозила бiльше пасажирiв.  

 

Також, на пiдприємствi на протязi 2005-2011 рокiв, виготовлялись невеликими партiями iншi моделi 

мiських, примiських i шкiльних автобусiв, таких як:  "Богдан" А301, "Богдан" А081, А049 "Тур". 

Протягом цього перiоду на пiдприємствi проводилися роботи iз створення нових моделей автобусiв, якi б 

могли задовольнити потреби ринку пасажирських перевезень.  

 

У 2005 роцi було спроектовано та виготовлено дослiдний зразок мiжмiського автобуса моделi А100. 

Пiсля проведення  його випробувань було прийнято рiшення про продовження робiт з проектування 

автобуса для мiжмiських перевезень з урахуванням результатiв цих випробувань. У 2008 роцi, з 

врахуванням попереднього досвiду, було спроектовано та виготовлено дослiдний зразок мiжмiського 

автобуса моделi А401, який успiшно пройшов весь обсяг приймальних випробувань. За результатами  

випробувань було прийнято рiшення про технологiчну пiдготовку виробництва до випуску установчої 

партiї цiєї моделi автобуса. Пiдготовку виробництва було проведено, виготовлено ще один зразок 

автобуса i за рiшенням керiвництва Корпорацiї "Богдан" виробництво автобусiв моделi  А401 було 

перенесено на пiдприємство корпорацiї ВАТ "Луцький автомобiльний завод" в мiстi Луцьк. 

 

Конструкцiя i технологiя виробництва автобусiв постiйно вдосконалювалася, постiйно впроваджувалися 

новi заходи що до зниження собiвартостi i пiдвищення якостi продукцiї. З 2007 року на пiдприємствi 

впроваджена система "Кайдзен" - система безперервного вдосконалення дiючого виробництва, що 



спрямована на полiпшення органiзацiї виробництва та скорочення витрат, що не додають вартостi 

продукцiї. Впровадження цiєї системи проводилось за допомогою спецiалiстiв компанiї ISUZU-TECHNO. 

Функцiонування системи дозволило за рахунок полiпшення органiзацiї працi довести мiсячний обсяг 

виробництва до 280 автобусiв при зменшеннi кiлькостi працюючих i пiдвищеннi якостi. 

 

З 2006 року на ВАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" дiє система управлiння якiстю продукцiї, яка 

сертифiкована у вiдповiдностi до вимог нацiонального стандарту якостi ДСТУ ISO 9001:2001 в системi 

сертифiкацiї УкрСепро i мiжнародного стандарту якостi ISO 9001:2000 в системi сертифiкацiї TNO.  

 

  У 2003 роцi з метою розширення модельного ряду автобусiв Корпорацiєю "Богдан" було 

прийнято рiшення заснувати дочiрнє пiдприємство ВАТ "Черкаський автобус" - "Автобусний завод 

"Богдан". Пiдприємство знаходилось на вiдокремленому майданчику в мiстi Черкаси. На цьому заводi у 

перiод з 2003 року по 2006 рiк було налагоджено виробництво  автобусiв "Богдан"  середньої мiсткостi 

моделi А144 - мiських i  моделi А145 - примiських, а також мiських автобусiв особливо великої мiсткостi 

моделi  А231 i на його базi тролейбуса. Також на цьому пiдприємствi вироблялися малi автобуси моделi 

А081, А064, А067, А071, АХ071.  У 2007 роцi дочiрнє пiдприємство було лiквiдовано, а вироблення його 

продукцiї було передано на ВАТ "Луцький автомобiльний завод". 

 

Враховуючи попит  українського ринку на  вантажнi автомобiлi, на ВАТ "Черкаський автобус" у 2004 

роцi налагоджено складання iз SKD-комплектiв шасi вантажних автомобiлiв ISUZU NQR71 

вантажопiдйомнiстю 5,0 тонн. З 2011 року ринок потребував бiльшої рiзноманiтностi за 

вантажопiдйомностi вантажних автомобiлiв, тому, враховуючи цю потребу, на заводi налагодили випуск 

шасi ISUZU NPR75 - 4,6 т., ISUZU NQR90 - 6,0 т., ISUZU NMR85 - 3,0 т., ISUZU NLR85 - 1,5 т., ISUZU 

FVR34 - 12,5 т. З 2013 року на пiдприємствi налагодили виробництво рiзних надбудов для вироблених 

шасi: бортовi платформи, бортовi платформи з тентом, промтоварнi фургони, iзотермiчнi фургони i 

сендвiч-панельнi фургони.   

 

В залежностi вiд потреб ринку в кiлькостi автобусiв, чисельнiсть персоналу пiдприємства постiйно 

змiнюється.  Найменша чисельнiсть персоналу на ВАТ "Черкаський автобус" була у 1999 роцi - 210 осiб, 

найбiльша у 2005 роцi - 1577 осiб, станом на 2016 рiк  на пiдприємствi працює 450 осiб.  

 

У вереснi 2010 року, згiдно закону України "Про акцiонернi товариства",           ВАТ "Черкаський 

автобус" було перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

На початку 2011 року  ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вийшов iз складу  Корпорацiї "Богдан" i став 

самостiйним пiдприємством.  Пiдприємство зареєструвало власну  торгову марку "АТАМАN"  для всiєї 

продукцiї ,  що виробляється на пiдприємствi.   

 

З 2014 року iнженерно-технiчний персонал  ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  почав проектнi роботи iз 

створення нових моделей на замiну морально застарiлих моделей i на протязi 2015 -2016 рокiв завод 

перейшов на випуск нових сучасних автобусiв "АТАМАN" моделей А096 - туристичний, А092Н6 - 

мiський, А09216 - мiжмiський.  

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та 

перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Акцiонерне товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншi вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв не має.Змiни в органiзацiйнiй структурi емiтента вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не 

вiдбувалися. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, 

які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім 

того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення 

відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення 

рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 



Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2016 рiк становить 386 осiб.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом та за 

цивiльноправовими договорами у 2016 роцi становить 3 особи.  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2016 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

становить - _  осiб.  

Фонд оплати працi за 2016 рiкстановить 24487,1 тис. грн.  

Фонд оплати працi збiльшився  порiвняно з попереднiм роком.  

Середньомiсячна заробiтна плата 5276,55 грн., що на 2006,29 грн. вище середньомiсячної заробiтної 

плати у 2015 роцi або на 61,35 %. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 

потребам емiтента:  пiдвищення рiвня квалiфiкацiї робiтникiв проводилось на пiдприємствi. 

У перебiгу 2016 на пiдприємствi проводилися комплекснi заходи щодо органiзацiї здорових i безпечних 

умов працi. Всi недолiки, якi виявляються в ходi перевiрок проведених заводськими комiсiями та 

державними контролюючими органами, своєчасно усувалися. Всi працiвники, якi мають право на 

доплати, пiльги та безкоштовне отримання молока в повнiй мiрi ними забезпечувалися. Витрати на 

охорону працi в 2016 роцi склали  948 340, 26  тис.  грн., В т.ч .: 

- Спецодяг та засоби захисту -  77 154,48 грн .; 

- Спецхарчування -  169 046,77 грн .; 

- Отримання дозвiльних документiв з екологiї та охорони працi - 27,71 тис. грн.; 

Витрати на екологiчну безпеку, в т.ч. утилiзацiя небезпечних вiдходiв - 35,2 тис.  грн .; 

- Лабораторний контроль викидiв стацiонарних джерел - 34,8 тис. грн .; 

- Витрачено на забезпечення пожежної безпеки (зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних 

систем пожежогасiння, навчання i страховка працiвникiв) - 41,3 тис.  грн. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у 

відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, 

при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

Акцiонерне товариство в звiтному перiодi не проводило спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року до емiтента не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, 

метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО), в редакцiї затвердженiй 

Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ), та тлумаченнями розробленими 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  

Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми заокругленi до цiлих тисяч, окрiм випадкiв, де 

зазначене iнше. 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi iз принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. 

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 

вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1"Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi".  

Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство при складаннi повного комплекту  фiнансового звiту за МСФЗ 

застосовувало облiкову полiтику, яку застосовувало i  при складаннi попередньої фiнансової звiтностi 

згiдно МСФЗ за 2012 рiк.  Ця облiкова полiтика вiдповiдає всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату 



складання повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 року).   

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, 

у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної 

дiяльностi. 

 Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий 

стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, 

придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 

 Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 

збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на 

ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, 

вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

 Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 

вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана 

сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля 

вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, 

ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну 

корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.  

Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких норм: 

будiвлi   i споруди    -  15 - 30 рокiв; 

передавальнi пристрої -10 рокiв; 

машини та обладнання - 5 -15 рокiв; 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються 

на кiнець кожного фiнансового року.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в 

попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

 Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких 

емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у 

натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається 

інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від 

сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, 

заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та 

ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела 

сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових 

товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості 

продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі 

постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити 

ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний 

рік  

У 2016 роцi на пiдприємствi тривали роботи з освоєння рiзноманiтних надбудов на шасi вантажних 

автомобiлiв. На сьогоднiшнiй день пiдприємство має можливостi виготовляти вантажнi автомобiлi, що 

вiдповiдають вимогам Євро-5 з рiзними видами надбудов на базi таких шасi ISUZU: NLR 85, NMR 85, 

NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34. 

На сьогоднiшнiй день заводом продовжується виробництво автомобiльних надбудов таких виконань: 

фургон автомобiльний iзотермiчний з використанням металопластикової облицювання; 

фургон автомобiльний iзотермiчний з використанням облицювання з оцинкованого листа; 

фургон iзотермiчний сендвiч-панельний з товщиною сендвiч-панелей вiд 50мм до 100мм; 

фургон промтоварний; 

бортова платформа; 



бортова платформа з тентом, обладнана комплектом крамничок, призначена для перевезення особового 

складу вiйськових пiдроздiлiв. 

Товариство виготовляє: 

Мiськi та мiжмiськi автобуси 1,2,3 класа "Богдан" А 092, А 093 з двигунами Е2 , Е3 та Е4  та вантажнi 

автомобiлi ISUZU, NQR75, NРR75, NМR85, NLR.   

За 2015 рiк  пiдприємством було виготовлено 330 автобусiв та 69 вантажних автомобiлiв.Всього було 

прозведено товарної продукцiї на 350 млн.984 тыс. грн.. 

Основники покупцями продукцiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є росiйськi, українськi, казахськi, 

грузинськi, армянськi, бiлоруськi, молдавськi автотранспортнi пiдприємства. 

На сьогоднi в Українi iснує декiлька пiдприємств по виробництву автобусiв:  ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", ЗАТ "Бориспiльський автозавод",ПАТ "Богдан Моторс", ВАТ "Львiвський автобусний 

завод", ЗАТ "ЗАЗ" та iншi. Частина пiдприємств напрямку здiйснюють складання автобусiв iз 

машинокомплектiв, що надходять з-за кордону.  Так, ПАТ "Черкаський автобус" використовує 

машинокомплекти фiрми  ISUZU. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує 

будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 

описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування  

У 2016 роцi на пiдприємствi тривали роботи з освоєння рiзноманiтних надбудов на шасi вантажних 

автомобiлiв. На сьогоднiшнiй день пiдприємство має можливостi виготовляти вантажнi автомобiлi, що 

вiдповiдають вимогам Євро-5 з рiзними видами надбудов на базi таких шасi ISUZU: NLR 85, NMR 85, 

NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34. 

На сьогоднiшнiй день заводом продовжується виробництво автомобiльних надбудов таких виконань: 

фургон автомобiльний iзотермiчний з використанням металопластикової облицювання; 

фургон автомобiльний iзотермiчний з використанням облицювання з оцинкованого листа; 

фургон iзотермiчний сендвiч-панельний з товщиною сендвiч-панелей вiд 50мм до 100мм; 

фургон промтоварний; 

бортова платформа; 

бортова платформа з тентом, обладнана комплектом крамничок, призначена для перевезення особового 

складу вiйськових пiдроздiлiв. 

У 2016 роцi Товариство виготовило: 

Мiськi та мiжмiськi автобуси 1,2,3 класа "АТАМАN" А092Н6, А09216, D09216, D093S2 з двигунами Е5 

та вантажнi автомобiлi ISUZU:  NLR 85, NMR 85, NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34. 

За 2016 рiк  пiдприємством було виготовлено  198 автобусiв та 36 вантажних автомобiлiв. Всього було 

вироблено  товарної продукцiї на 279 029,2 тис. грн:   За 2015 рiк  пiдприємством було виготовлено 330 

автобусiв та 69 вантажних автомобiлiв. Всього було виготовлено товарної продукцiї на 350 млн.984 тис. 

грн.. 

Основники покупцями продукцiї ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є українськi, казахськi, грузинськi, 

армянськi, бiлоруськi, молдавськi автотранспортнi пiдприємства. 

На сьогоднi в Українi iснує декiлька пiдприємств по виробництву автобусiв:  ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", ЗАТ "Бориспiльський автозавод",ПАТ "Богдан Моторс", ВАТ "Львiвський автобусний 

завод", ЗАТ "ЗАЗ" та iншi. Частина пiдприємств напрямку здiйснюють складання автобусiв iз 

машинокомплектiв, що надходять з-за кордону.  Так, ПАТ "Черкаський автобус" використовує 

машинокомплекти фiрми  ISUZU. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між 

емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного 

боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з 

іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, 

підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми 

правочину та за необхідності інша інформація В звiтному перiодi правочини з власниками iстотної 

участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, зокрема 

правочини, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими 

пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 



виконавчого органу, з iншого боку не вiдбувалися.  

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо 

них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності 

та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Договори оренди: 

1. Орендар : ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ АВТОБУС" (складске примiщення, офiсне примiщення), договiр 

№011015/1/1 вiд 01.10.2015р. 

2. ПАТ "ПIБ", оренда примiщення пiд банкомат, договiр №010711/340 вiд 01.07.2011р.. 

Пiдприємство вимагає постiйного ремонту.  

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основною проблемою галузi є недосконале податкове законодавство та низький рiвень життя, 

недостатнiсть iнвестицiй. На дiяльнiсть пiдприємства впливає застарiле обладнання . Для вирiшення цих 

проблем  пiдприємство має намiр застосувати новiтнi технологiї. 

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. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

В звiтному перiодi на пiдприємство штрафнi санкцiї за порушення чинного законодавства не 

накладалися. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" працює на самозабезпеченнi. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

У звiтному перiодi виробництво автобусiв склало 198 шт., що на 40% нище 2015 року . У 2015 роцi 

виробництво автобусiв склало  330 шт., Що на 3% вище 2014 року, але на 15% нижче 2013 року i бiльш, 

нiж в 23 рази нижче 2012 року. Виробництво вантажних автомобiлiв у 2016 роцi склало 36 штук, що на 

47,8 % менше нiж у 2015 роцi.    Виробництво вантажних автомобiлiв склало 69 шт., Що на 22% нижче 

2014 року i бiльш, нiж в 2 рази нижче 2013 р Реалiзацiя автобусiв у 2015 роцi составiла216 шт., Що 

становить 54% вiд рiвня 2014 р i 71% вiд рiвня 2013 року. Обсяг продажiв в 2015 роцi був найнижчий з 

2002 року. Обсяг продажiв вантажних автомобiлiв в звiтному роцi склав всього 22 одиницi, що бiльш, 

нiж в 10 разiв менше рiвня 2014 року i в 4,56 рази менше рiвня 2013 г. На обсяги продажiв i, вiдповiдно, 

виробництва в звiтному роцi впливали багато факторiв : це i кризовi явища в економiцi країни, що 

призвели до падiння гривнi i значного подорожчання iмпортної сировини i комплектуючих, це i 

зовнiшньополiтична ситуацiя, значно скоротила обсяги експорту, це i полiтика українського уряду, 

спрямована на обмеження зростання тарифiв на пасажирськi перевезення, якi залучили до зниження 

рентабельностi роботи пасажирського транспорту, що, вiдповiдно, призвело до зниження попиту на 

новий автотранспорт у перевiзникiв. Однак не можна все списувати на зовнiшнi чинники - iснують i 

внутрiшнi причини, якi вплинули на обсяги виробництва i продажiв. 

Не виконання запланованих показникiв по автобусах обумовлено було падiнням попиту на автобуси i 

вантажнi автомобiлi через реформування пiдприємницької полiтики та вiдсутнiсть державної пiдтримки 



виробникiв i споживачiв в Українi, а так само жорсткiстю в Росiї законiв, спрямованих на обмеження 

iмпорту.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

Через нестабiльну ситуацiю в економiцi країни, а також у зв'язку з переходом в Українi з 1 сiчня 2016 

року на стандарт Євро-5, спланувати програму роботи заводу на весь рiк дуже складно . Поки що, 

найбiльш реальнi плани роботи на 4 мiсяцi - з сiчня по квiтень. В цiлому, на весь 2016 рiк планується 

виробити 300 автобусiв, 100 - 120 вантажних автомобiлiв. В кiнцевому пiдсумку, все буде залежати вiд 

обсягу продажiв - при їх iстотнiй змiнi виробнича програма буде коригуватися. Спланувати фiнансовий 

результат також дуже складно через ту ж нестабiльної економiчної ситуацiї в країнi. Ми не очiкуємо 

великих прибуткiв в цьому роцi. Програма мiнiмум - вийти на нульовий фiнансовий результат вiд 

операцiйної дiяльностi.   

Пiдприємство має можливостi виготовляти автомобiлi, що вiдповiдають вимогам Євро-5 з рiзними 

видами надбудов на базi таких шасi ISUZU: NLR 85, NMR 85, NPR 75L-K, NPR 75L-M, NQR-90, FVR 34. 

    У 2015-2016 роках була розроблена чергова комплексна програма за якiстю продукцiї, що 

випускається, що складається з трьох роздiлiв: органiзацiйно-технiчного, полiпшення якостi конструкцiї 

автобуса i полiпшення технологiчних процесiв у виробництвi, всього було заплановано 34 заходiв, з них 

не виконано 2, через що виник вiдсутностi в їх необхiдностi. Також окремо було розроблено комплекс 

заходiв щодо полiпшення якостi автобуса А096, розробленого в 2014 роцi i продовженого на 2015 рiк, 

були розробленi i виконувалися заходи щодо полiпшення конструкцiї i технологiї виготовлення автобусiв 

моделей А 096, А093 i зниження їх собiвартостi. 

Пiдвищення якостi продукцiї, що випускається.З метою задоволення споживачiв за якiстю продукцiї, що 

випускається заводом продукцiї в 2016 роцi була розроблена Комплексна програма якостi на 2017 рiк, що 

складається з двох роздiлiв:складається з двох роздiлiв: 

o органiзацiйно-технiчного, 

o полiпшення якостi конструкцiї, що виготовляється i технологiчних процесiв. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

У 2016 роцi почалося переоснащення механообробної дiльницi механо-заготiвельного цеху сучасним 

обладнанням - введенi в дiю фрезернi, токарнi верстати i верстати для гнуття труб з  числовим 

програмним керуванням. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків 

активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає 

емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи 

емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, 

найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності 

судових справ про це зазначається 

Протягом 2016 року в Товариствi були вiдсутнi судовi справи, за якими розглядалися позовнi вимоги у 

розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв товариства станом на початок року, стороною в яких 

виступає товариство або його посадовi особи. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз 

господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента: наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiни iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента.  

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних Власні основні засоби Орендовані основні Основні засоби, 



засобів (тис. грн) засоби (тис. грн) всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 14 018 13 617 0 0 14 018 13 617 

  будівлі та споруди 8 827 7 887 0 0 8 827 7 887 

  машини та обладнання 3 415 2 902 0 0 3 415 2 902 

  транспортні засоби 1 651 2 632 0 0 1 651 2 632 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 125 196 0 0 125 196 

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 14 018 13 617 0 0 14 018 13 617 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби 

використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до 

технiчних характеристик.  

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 

становить 10907  тис.грн.  

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  22086  тис.грн. 

Машини та обладнання 14592  тис.грн. 

Транспортнi засоби 3922  тис.грн. 

Iнструменти, прилади, iнвентар 270  тис.грн. 

Iншi основнi засоби 37  тис.грн. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 

становить 42437  тис. грн. 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  22129  тис.грн. 

Машини та обладнання 14716  тис.грн. 

Транспортнi засоби 5157  тис.грн. 

Iнструменти, прилади, iнвентар 380 тис.грн. 

Iншi основнi засоби 37 тис.грн. 

Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 

становить 14018   тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить  13617  

тис. грн. 

Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 65,73 %, на 

кiнець року становить 67,91  %.  

Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. 

Сума нарахованого зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду 

становить 26889 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду становить   28820  

тис.грн. 

Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд 

арештом немає.Товариство не орендувало але  надавало в оперативну 

оренду основнi засоби (а саме примiщення). Обмежень на використаннi 

майна емiтента - не має.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

111 586 85 785 



Статутний капітал (тис.грн) 162 965 162 965 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

162 965 162 965 

Опис Аудиторами застосованi Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартостi чистих 

активiв акцiонерних товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв 

iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу 

України, зокрема п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства". 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 року, визначена згiдно , 

становить 111586 тисяч гривень, що менше розмiру зареєстрованого капiталу Товариства, 

що не вiдповiдає вимогам статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" 

Цивiльного Кодексу України. 

 

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 93 180 X X 

у тому числі:  

ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 26.01.2007 93 180 15 30.01.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

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 448 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 32 728 X X 

Усього зобов'язань X 126 356 X X 

Опис Станом на 31 грудня 2016 року Товариство має зобов'язання 

по довгострокових банкiвських позиках в сумi 93180 тисяч 

гривень, на кiнець 2015 року такi зобов'язання становили 

89665 тисяч гривень. 

 

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 

Вид інформації 



загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

1 2 3 

21.04.2016 18.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

18.04.2016 19.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

21.04.2016 22.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

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 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів 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) 

 

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) 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової 

ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  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 0 

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 
0 

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 

(запишіть) 

Самооцiнка Наглядовою радою не проводилась. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової 

ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань 

Самооцiнка Наглядовою радою не проводилась. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох 

років?  4 

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 

Інше (запишіть) В складi наглядової ради iншi комiтети не створено. 

Інше (запишіть) В складi наглядової ради iншi комiтети не створено. 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності комітетів 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводиласьтому, що iншi комiтети в 

складi наглядової ради не створено. 

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) 

Винагорода членам Наглядової ради та Правлiння включена до витрат на 

оплату працi i складається з короткострокової винагороди, представленої 

заробiтною платою, одноразовими премiями та iншими короткостроковими 

виплатами. 

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) 

Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння 

та/або членом ревiзiйної комiсiї цього Товариства.  

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) 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

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 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  4 

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 

акціонер

ів 

Наглядова 

рада 

Виконавч

ий орган 

Не 

належить 

до 

компетен

ції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
ні 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 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
ні 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 так ні ні 

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) Iншi документи в акцiонерному товариствi вiдсутнi.. 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюджуєт

ься на 

загальних 

зборах 

Публікуєть

ся у пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнодо

ступній 

інформацій

ній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєть

ся на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які володіють 

10 відсотків та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні ні ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після їх 

проведення 

так так ні ні ні 



Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного товариства 

ні ні ні ні ні 

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) 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні)  ні 

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) 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

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) 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

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) 

Iнша iнформацiя вiдсутня. 

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) 

Акцiонерне товариство не визначилось щодо залучення iнвестицiй протягом наступних трьох 

рокiв. 

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)  не визначились 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(так/ні)  ні 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне 

товариство кодексу корпоративного управлiння немає. 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Акцiонерне товариство кодексу корпоративного управлiння немає. 

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: 

Акцiонерне товариство кодексу корпоративного управлiння немає. 

 

Звіт про корпоративне управління 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 

для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством 

вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди 

фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність 

таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього 

аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової 

звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 



8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не 

є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду 

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Атторней Плюс" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

33536326 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512  

м. Черкаси, Україна, 18000 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

4412, 23.12.2010 

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 

Реєстраційний номер -, серія -,  номер -, 

дата видачі , строк дії - 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
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ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ АКЦIОНЕРАМ,  НАГЛЯДОВIЙ РАДI, 

ПРАВЛIННЮ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

 

 Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (далi по тексту Товариство), яка складається iз Звiту про фiнансовий стан 

на 31 грудня 2016  року, Звiту про сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний 

капiтал, Примiток до фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився на зазначену дату, опис важливих 

аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки, надалi разом фiнансова звiтнiсть складена 

за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансове положення Товариства станом на 31 грудня 2016 року, результати його 

дiяльностi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складених у вiдповiдностi 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за:  

-   вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;  

-   застосування об?рунтованих оцiнок та розрахункiв; 

- дотримання вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi або розкриття та пояснення всiх 

суттєвих вiдхилень вiд них у фiнансовiй звiтностi;  



- пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство буде продовжувати свою 

дiяльнiсть у майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке припущення неправомiрне.  

Управлiнський персонал Товариства  несе вiдповiдальнiсть за:  

- розробку, впровадження та забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 

внутрiшнього контролю Товариства;  

- ведення вiдповiдних облiкових записiв, якi розкривають з достатнiм ступенем точностi iнформацiю 

про фiнансовий стан Товариства, i якi дозволяють забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi 

Товариства вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;  

-  вживання заходiв, в межах своєї компетенцiї та в розумнiй мiрi доступних для нього, для 

забезпечення збереження активiв Товариства;  

- виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв 

нашого аудиту. Ми провели аудит  вiдповiдно до  Мiжнародних стандартiв аудиту. 

Мiжнароднi стандарти вимагають вiд нас дотримання  вiдповiдних етичних вимог, а також планування 

i виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих 

невiдповiдностей.  

Аудит   передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказiв щодо сум 

та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи  

оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 

складання та достовiрного подання 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 використаної облiкової полiтики, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених  управлiнським персоналом, та загального подання 

фiнансової звiтностi. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi i прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки за 

винятком  зазначеного в наступному параграфi. 

 

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.  

При пере класифiкацiї малоцiнних необоротних активiв у запаси Товариство не визнало збиткiв за 

попереднi роки в сумi  1600,3 тис. грн., що призвело до заниження збиткiв у Звiтi про фiнансовий стан 

на 1600,3 тис. грн.  

Основнi засоби з нульовою залишковою вартiстю, якi продовжують експлуатуватись i приносити 

економiчнi вигоди не переоцiненi до справедливої вартостi. Первiсна вартiсть основних засобiв з 

нульовою залишковою вартiстю становить 713 тис. грн.  

 

Умовно-позитивна думка 

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного в параграфi пiдстави для висловлення 

умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть  подає достовiрно у всiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" станом на    31 

грудня 2016 року, його фiнансовi результати, рух грошових коштiв за перiод,  що закiнчився на 

зазначену дату,  вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової  звiтностi. 

Пояснювальний параграф 

Не модифiкуючи нашу думку, 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. 

Директор ТОВ "АФ "Атторней Плюс " Н.Г.Посашкова   

Серифiкат аудитора серiї А № 001018  вiд  24.03.1994 р. чинний до 24.03.2018  р. 

"16" лютого 2017 року 

Адреса аудиторської фiрми вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512  м. Черкаси, Україна, 18000 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

Територія Черкаська область, Приднiпровський р-н за КОАТУУ 7110136400 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво автотранспортних засобів за КВЕД 29.10 

Середня кількість працівників: 389 

Адреса, телефон: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздв'яна, буд. 292, (0472) 64-43-14 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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 p. 

Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 5 654 4 008 

    первісна вартість 1001 6 754 4 473 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 100 ) ( 465 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 14 018 13 617 

    первісна вартість 1011 40 907 42 437 

    знос 1012 ( 26 889 ) ( 28 820 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 85 000 85 000 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 



Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 104 672 102 625 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 154 407 96 516 

Виробничі запаси 1101 38 722 34 790 

Незавершене виробництво 1102 177 1 474 

Готова продукція 1103 115 508 53 364 

Товари 1104 0 6 888 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 8 029 83 638 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 11 077 28 700 

    з бюджетом 1135 5 197 323 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 13 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 349 21 941 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 349 21 941 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 179 060 231 131 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 283 732 333 756 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 162 965 162 965 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 330 313 

Додатковий капітал 1410 0 26 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 



Резервний капітал 1415 2 630 3 918 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -80 141 -55 654 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 85 784 111 568 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 89 665 93 180 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 1 397 2 652 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 2 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 91 065 95 832 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 34 015 92 336 

    розрахунками з бюджетом 1620 246 448 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 476 380 

    розрахунками з оплати праці 1630 957 1 448 

    одержаними авансами 1635 12 7 726 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 71 177 24 018 

Усього за розділом IІІ 1695 106 883 126 356 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 283 732 333 756 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2016 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 423 673 231 687 

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 ( 330 152 ) ( 157 527 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 93 521 74 160 

    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 4 490 50 501 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 10 809 ) ( 8 985 ) 

Витрати на збут 2150 ( 47 731 ) ( 26 614 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 610 ) ( 51 855 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 31 861 37 207 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 210 402 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 6 313 ) ( 6 806 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 110 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 25 757 30 693 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 -2 385 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 25 758 28 308 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -17 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 26 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 9 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 9 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25 767 28 308 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 237 936 232 802 

Витрати на оплату праці 2505 23 981 16 024 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 128 6 045 

Амортизація 2515 5 498 3 576 

Інші операційні витрати 2520 43 614 26 566 

Разом 2550 316 157 285 013 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 81 482 250 81 482 250 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 81 482 250 81 482 250 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,316120 0,347410 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,316120 0,347410 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2016 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 442 028 281 562 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 288 390 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 9 271 529 

Надходження від повернення авансів 3020 9 949 7 106 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 386 1 202 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 145 135 

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 72 380 90 596 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 314 284 ) ( 295 004 ) 

Праці 3105 ( 19 421 ) ( 13 933 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 370 ) ( 7 067 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 38 464 ) ( 3 203 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 11 388 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 7 438 ) ( 529 ) 

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 ( 74 009 ) ( 91 919 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 75 461 -41 523 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 1 544 229 

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 47 101 188 920 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 905 ) ( 438 ) 

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 ( 94 261 ) ( 147 760 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -47 521 40 951 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 25 000 139 340 

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 ( 24 572 ) ( 138 995 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 6 275 ) ( 6 630 ) 

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 -5 847 -6 285 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 22 093 -6 857 

Залишок коштів на початок року 3405 349 7 320 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -501 -114 

Залишок коштів на кінець року 3415 21 941 349 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про власний капітал 

За 2016 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 162 965 330 0 2 630 -80 140 0 0 85 785 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -1 0 0 -1 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 162 965 330 0 2 630 -80 141 0 0 85 784 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 25 758 0 0 25 758 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -17 26 0 17 0 0 26 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -17 0 0 17 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 26 0 0 0 0 26 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 1 288 -1 288 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -17 26 1 288 24 487 0 0 25 784 

Залишок на кінець року  4300 162 965 313 26 3 918 -55 654 0 0 111 568 

Примітки: Станом на 31 грудня 2016, 2015 рокiв статутний капiтал Товариства становить 162 964 500 грн., подiлений на 81 482 250 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 2,00  грн. кожна. Статутний капiтал сплачений повнiстю. 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року 

 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є юридичною особою, 

створеною вiдповiдно до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419 (Далi по тексту " Товариство"). 

 

Дата державної реєстрацiї 14.01.1992 року. 

Юридична  та фактична адреса Акцiонерного Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292; 

 

Основними видами дiяльностi Товариства є: 

" виробництво автотранспортних засобiв; 

" торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами; 

" технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв 

 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 року  склала 389 осiб. 

 

Акцiонерне Товариство є публiчним акцiї, якого вiльно обертаються на бiржовому та поза бiржовому 

ринках цiнних паперiв.  

В листопадi 2011 року акцiї Товариства були включенi до лiстингу ПАТ "ПФТС". 

Станом на  31.12.2016  року та 31.12.2015 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства: 

 

Власник Цiннi папери 2016 рiк Вiд загальної кiлькостi, % 

Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид Форма випуску Форма iснування

 Номiнальна вартiсть Кiлькiсть Загальна номiнальна вартiсть 2016 

 рiк 2015 рiк 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Юридична Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI 

ЛАЙФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу), 

35379813, 

УКРАЇНА Акцiї Iменнi простi Без 

документарна 2,00 65244325 130488650 80,0718 80,0718 

Юридична ТОВ "Український автобус", 

32904285, 

УКРАЇНА Акцiї Iменнi простi Без 

документарна 2,00 15500000 31000000 19,0225 19,0225 

Фiзичнi особи, та юридичнi особи Неконтрольна меншiсть  Акцiї Iменнi простi Без 

документарна 2,00 737925 1475850 0,9057 0,9057 

 Разом     81482250 162964500 100,00 100,00 

Фiнансова звiтнiсть Товариства, яка складається iз  

Звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016  року,  

Звiту про сукупний дохiд,  

Звiту про рух грошових коштiв,  

Звiту про власний капiтал,  

Примiток до фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився на зазначену дату, опису важливих аспектiв 

облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, не є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (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 

фiнансової звiтностi.  

Випуск фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р.,був затверджений 



вiдповiдно до рiшення Правлiння Товариства вiд 11 лютого 2017 р.    

 

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi (МСФЗ), Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО),  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу iсторичної вартостi та принципу 

подальшого безперервного функцiонування. у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення 

зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. 

Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є нацiональна валюта України - українська 

гривня. 

Операцiї Товариства, виконанi в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом обмiну Нацiонального банку 

України, чинним на дату здiйснення операцiї. Прибуток та збитки, якi виникають при розрахунках по 

таких операцiях, а також при перерахунку грошових активiв та пасивiв, деномiнованих в iноземних 

валютах, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.  Залишки по даних рахунках на кiнець року 

перерахованi за обмiнним курсом на кiнець року. 

 

3. ВИКОРИСТАННЯ СУДЖЕНЬ ТА ПРИПУЩЕНЬ ДЛЯ ОЦIНКИ 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство  зробило  оцiнки i припущення, якi мають вплив на 

визначення активiв i зобов'язань,  визначення доходiв i витрат звiтного перiоду,  розкриття умовних 

активiв i зобов'язань   на дату пiдготовки фiнансової звiтностi.  

Встановленi припущення та судження  ?рунтуються  на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних 

економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї.  

Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та, оцiнка значення 

яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань  в наступному 

фiнансовому роцi, включають: 

- строк експлуатацiї основних засобiв; 

- знецiнення активiв; 

- судовi спори;  

- вiдстроченi податковi активи i зобов'язання. 

 

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi/короткостроковi i необоротнi/довгостроковi 

У звiтi про фiнансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основi їх класифiкацiї на 

оборотнi/короткостроковi й необоротнi/довгостроковi. 

Актив є оборотним, якщо: 

" його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в рамках 

звичайного операцiйного циклу; 

" вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi; 

" його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; 

або 

" вiн являє собою кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на його 

обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення звiтного перiоду. 

Усi iншi активи класифiкуються в якостi необоротнi.  

Зобов'язання є короткостроковим, якщо: 

" його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу; 

" воно втримується в основному для цiлей торгiвлi; 

воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або 

" у Товариства вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум 

дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. 

 

Товариство класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових. 

Вiдкладенi податковi активи й зобов'язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi активи й 



зобов'язання. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та  їх еквiваленти включають готiвковi кошти та кошти на рахунках у банках, а також 

банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. 

 

 Строковi депозити 

Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до 

року. 

 

Фiнансовi iнструменти 

Визнання фiнансових iнструментiв  

Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки 

тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фiнансових iнструментiв. Фiнансовi 

активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. 

Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" фiнансовi активи класифiкуються на такi 

чотири категорiї:  

" фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; 

позики та дебiторська заборгованiсть;  

" iнвестицiї, утримуванi до погашення, i 

" фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу.  

При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у разi, 

якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати 

за угодою, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу.  

Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних 

iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не 

оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у разi, якщо аналiз показує, що 

економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд 

аналогiчних показникiв основного договору. 

Товариство  класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено 

або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового року.  

Усi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на "стандартних умовах" визнаються на дату 

укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi 

або продажу на "стандартних умовах" - це купiвля або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки 

активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. 

 

Фiнансовi активи, якi  переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток  

Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. 

Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо 

Товариство управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi їхньої 

справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю. 

Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до здiйснення операцiї, визнаються у 

прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються 

у прибутках або збитках. У звiтному перiодi таких активiв у Товариства не було. 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть  

Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначуваними 

платежами, якi не котируються на активному ринку.  

Дебiторська заборгованiсть облiковуються первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення.  

Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, 

включаються до складу необоротних активiв. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та первiсно 

враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна заборгованiсть коригується на 



суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних 

свiдоцтв того, що Товариство не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками 

того, що дебiторська заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, 

ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. У разi, коли 

дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд сумнiвну 

дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв перiоду. 

Позики та дебiторська заборгованiсть Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша 

дебiторська заборгованiсть, якi мають фiксований або визначений платiж, i якi не котируються на 

активному ринку, класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть. Позики та дебiторська 

заборгованiсть оцiнюються за балансовою вартiстю 

 

Справедлива вартiсть 

Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної 

iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для iнтерпретацiї маркетингових даних з 

метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок. Вiдповiдно, при оцiнцi не 

обов'язково зазначати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку. Використання рiзних 

маркетингових припущень та/або методiв оцiнки може мати значний вплив на очiкувану справедливу 

вартiсть. 

Очiкувана вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв 

на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi 

могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту 

Товариства. Оцiнка вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових 

потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших 

факторiв. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових 

коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика щодо 

їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.  

Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувала фiнансових деривативiв, процентних свопiв i 

форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. 

 

Аванси виданi 

Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi без вирахуванням резерву пiд знецiнення. Сума 

авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством 

контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з 

ним, будуть отриманi Товариством. За наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що 

вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний 

збиток вiд знецiнення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до 

довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк 

i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до 

категорiї необоротних активiв. 

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою 

вартiстю 

 

Витрати на позики 

Кредити банкiв спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на здiйснення 

операцiї, а  подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

Кредити банкiв класифiкуються як короткостроковi, коли Товариство не має безумовного права 

вiдкласти погашення на перiод бiльше нiж 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для 

продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi 

активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати 



на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi. 

 

Основнi засоби 

 Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий 

стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, 

придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 

 Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 

збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на 

ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, 

вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

 Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 

вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана 

сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля 

вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, 

ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну 

корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.  

Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких норм: 

будiвлi   i споруди    -  15 - 30 рокiв; 

передавальнi пристрої -10 рокiв; 

машини та обладнання - 5 -15 рокiв; 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються 

на кiнець кожного фiнансового року.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в 

попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

 Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається у складi 

прибуткiв i збиткiв.  

 

Нематерiальнi активи 

 Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, 

враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд 

знецiнення.   

Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних 

активiв.  Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на 

кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображається в звiтностi без 

перерахування порiвняльних показникiв. 

 Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього використання або 

вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є 

рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi 

доходи у момент списання. 

 

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв 

Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i 

нематерiальних активiв на кожну звiтну дату.  В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв 

розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення 

(якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює 

вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.  

Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi 

до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiчно i при виявленнi будь-яких 

ознак можливого знецiнення. 

Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову 

вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi.  

Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив 

враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення 

резерву по переоцiнцi. 



У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої 

одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, 

щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому 

активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення 

збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив 

враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як 

збiльшення резерву по переоцiнцi. 

 

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй 

вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. 

 

Оренда 

Оренда, за умовами якої,  до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов'язанi iз правом власностi на 

актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються як операцiйна 

оренда. 

Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди об'єкта. 

Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються та вiдображаються у складi об'єктiв основних 

засобiв по найменшiй iз: справедливiй вартостi об'єкта на дату придбання чи поточнiй дисконтованiй 

вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв. 

Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та погашенням суми 

основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок суми основного боргу. Витрати за 

фiнансовою орендою включають у склад витрат на вiдсотки у звiтi про фiнансовi результати. 

Полiтика щодо амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою, вiдповiдає 

загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об'єкти основних засобiв. Якщо за умовами 

фiнансового лiзингу Товариство в кiнцi строку договору не отримує право власностi на об'єкт, то строком 

амортизацiї буде менший зi строком дiї договору або строком корисного використання. 

 

Запаси 

Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у 

виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або 

чистої вартостi реалiзацiї  

Запаси списуються у виробництво за методом ФIФО. 

Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi 

при доставцi запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та приведеннi їх до поточного стану. 

Первiсна вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi 

витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi виробничi накладнi витрати.   

 

Капiтал 

Зареєстрований капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть 

випущених акцiй.  

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Кредиторська заборгованiсть визнається в разi, якщо контрагент виконав свої контрактнi зобов'язання,та 

спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю. У подальшому iнструменти з фiксованим строком 

погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого 

податку. 

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. 

Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або 

витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей 



оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або 

вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 

розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали 

чинностi на звiтну дату. 

Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, 

використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як 

правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi 

податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових 

рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi 

рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в 

рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на 

бухгалтерський прибуток. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i 

зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для 

повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням 

ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що 

набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї 

податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв 

вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв 

вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право 

провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, 

що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк 

поточних податкових активiв i зобов'язань. 

Поточний та вiдстрочений податки за перiод. Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i 

збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого 

сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в 

iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну), внаслiдок  минулих подiй, для погашення якої, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що 

втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. 

Сума, визнана в якостi забезпечення, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання 

поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним 

зобов'язанням 

З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року Товариство створює забезпечення оплати 

вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в вiдсотках вiд фактично нарахованої заробiтної 

плати персоналу. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру 

забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування  розмiру забезпечення 

оплати вiдпусток. 

 

Виплати персоналу   

Товариство визнає короткостроковi виплати персоналу як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. 

 

Пенсiйнi зобов'язання   

Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний 

пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими 

внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi заходи".  Дана сума включається до витрат того 

перiоду, коли вони фактично понесенi.  

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат 



Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам 

Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за 

такими платежами включенi до статтi "Iншi операцiйнi витрати". Дана сума включається до витрат того 

перiоду, коли вони фактично понесенi.  

 

Визнання доходiв i витрат 

Дохiд - це надходження економiчних вигод протягом перiоду у ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнаються в розмiрi справедливої вартостi 

винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та 

послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї 

покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). 

Реалiзацiя продукцiї 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: 

" Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю; 

" Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом 

володiння, i не контролює продану продукцiю; 

" Сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

" Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

" Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Процентний дохiд визнається за методом нарахування, якщо тiльки його отримання не є сумнiвним. 

Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi операцiї з надання 

послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiєї операцiї. 

 

Витрати облiковуються за методом нарахування. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, 

змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати та iншi прямi витрати. 

 

Перерахунок iноземної валюти 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi  по 

курсу Нацiонального банку України на дату операцiї.  

Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального 

банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про сукупний дохiд. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, 

перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї. 

  

Iнформацiя за сегментами 

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання  сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї 

Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться  доходи  вiд реалiзацiї продукцiї, 

до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи 

включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають 

аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї. 

 

Умовнi активи  та зобов'язання   

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього  у примiтках до фiнансової 

звiтностi розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних вигод. 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках 

до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють 

економiчнi вигоди, є незначною.  

 

Iстотнi судження i джерела невизначеностi  

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. 

Товариство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового 

року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва 

та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об?рунтованими 



за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Товариства також 

використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. Цi судження, серед iншого, 

включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:  

Основнi джерела невизначеностi оцiнок  

 Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi 

оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих 

коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

 (а)     Знецiнення дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської 

заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги на основi аналiзу за окремими клiєнтами. МСБО 39 

вимагає оцiнювати збиток вiд знецiнення, який розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю 

дебiторської заборгованостi та поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих з 

використанням ефективної процентної ставки. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться такi 

фактори, як аналiз дебiторської заборгованостi за строками, їх зiставлення зi строками кредитування 

клiєнтiв, фiнансовий стан клiєнтiв та погашення ними заборгованостi у минулому. В поточних умовах, в 

яких працює Товариство, визначення очiкуваної дати оплати та ставки дисконтування вимагають вiд 

керiвництва суттєвих суб'єктивних суджень. 

Якби фактично повернутi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Товариство було б змушено 

облiкувати додатковi витрати на знецiнення. 

(б) Строки корисного використання основних засобiв 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження 

керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний 

знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих 

умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

(в) Вiдстроченi податковi активи 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй 

ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi 

збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми 

вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня 

оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 

 

Судовi спори 

Товариство використовує судження 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,  необхiднi для 

остаточного врегулювання фiнансових питань.  

У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi витрати можуть вiдрiзнятися вiд 

планових сум. Оцiнка величини, перегляд оцiнок величин нарахованих зобов'язань може мати iстотний 

вплив на майбутнi операцiйнi результати. 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язаними є сторони, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з них має 

можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив чи здiйснювати спiльний контроль iншої 

сторони при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, 

що можуть становити вiдносини мiж пов'язаними сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не 

лише на їхню юридичну форму. 

Пов'язаними особами ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ  АВТОБУС" є  акцiонер,  який має контрольний пакет акцiй -  

та ключовий управлiнський  персонал - особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за 

планування, управлiння i контроль над дiяльнiстю пiдприємства, прямо або побiчно. 

З метою пiдготовки фiнансової звiтностi до основного управлiнського персоналу вiднесенi: члени 



Наглядової ради та члени Правлiння Товариства.  

Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi. 

 

5. Новi  i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї бухгалтерського облiку 

 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими для застосування  у рiчних 

перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.  

У цiй фiнансовiй звiтностi не вiдображено дострокове застосування стандартiв чи поправок до них до 

дати їх вступу в силу.  

Стандарти, застосованi у цiй фiнансовiй звiтностi, були випущенi за станом на 31 грудня 2016 року i 

набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р. або пiсля цiєї дати.  

Товариство у Фiнансової звiтностi за 2016 рiк не застосовувало стандартiв та роз'яснень, якi були 

опублiкованi, але ще не вступили в силу з 1 сiчня 2016 р.  

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi,  

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", 

яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та усi попереднi редакцiї МСФЗ 

(IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: 

класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк хеджування.  

МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля 

цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування стандарт 

застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо 

облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.  

Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi. У 

2016 роцi Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня 

оцiнка ?рунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального 

аналiзу або отримання додаткової об?рунтованою i пiдтверджується iнформацiї, яка стане доступною для 

Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй 

бухгалтерський баланс i власний капiтал, за винятком застосування вимог до знецiнення в МСФЗ (IFRS) 

9. в майбутньому проведе детальний аналiз для визначення суми збiльшення. 

(а) Класифiкацiя та оцiнка  

Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при застосуваннi 

вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9.  

Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних грошових 

потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в 

рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв.  

Товариство бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цим 

iнструментам, перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки 

за амортизованою вартiстю згiдно МСФЗ (IFRS) 9. 

(б) Знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство вiдображала по всiх боргових цiнних паперiв, 

позик та торговельної дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi 

кредитнi збитки за весь термiн їх дiї.  

Товариство планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн 

дiї торгової дебiторської заборгованостi. Товариство очiкує, що цi вимоги нададуть значний вплив на її 

власний капiтал зважаючи незабезпеченостi позик та дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде 

провести бiльш детальний аналiз, що враховує всю об?рунтовану i пiдтверджується iнформацiю, 

включаючи прогнозну, для визначення розмiрiв впливу. 

(в) Облiк хеджування Товариство вважає, що всi iснуючi вiдносини хеджування, позначенi в даний час як 

ефективних вiдносин хеджування, будуть вiдповiдати вимогам до облiку хеджування вiдповiдно до 

МСФЗ (IFRS) 9. Оскiльки МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку органiзацiєю ефективностi 

хеджування, Товариство не очiкує значного впливу внаслiдок застосування МСФЗ (IFRS) 9. У 

майбутньому Товариство проведе бiльш детальну оцiнку можливих змiн щодо облiку тимчасової 

вартостi опцiонiв, форвардних компонентiв i валютних базисних спредiв.  

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року 



i  вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Це стандарт 

передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з 

покупцями.  

Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi, що вiдображає  вiдшкодування, право на яке 

органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю. 

Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ в частинi визнання виручки. Пiсля того, 

як Рада з МСФЗ закiнчить роботу над поправками, якi вiдкладуть дату набрання чинностi на один рiк для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне 

ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування, при цьому допускається 

дострокове застосування. Товариство планує використовувати варiант повного ретроспективного 

застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi.  

 (а) Продаж товарiв 

Очiкується, що застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за яким продаж обладнання є 

єдиною обов'язком до виконання, не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Товариство 

очiкує, що визнання виручки буде вiдбуватися в той момент часу, коли контроль над активом 

передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, при доставцi товарiв. При застосуваннi МСФЗ 

(IFRS) 15 Товариство приймає до уваги наступне: 

(i) Змiнну вiдшкодування 

Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговельнi чи оптовi знижки. В 

даний час Товариство визнає виручку вiд продажу товарiв, яка оцiнюється за справедливою вартiстю  

МСФЗ (IFRS) 15 вимагає обмежувати розрахункову змiнну винагороди щоб уникнути визнання 

завищеної суми виручки.  

(ii) Гарантiйнi зобов'язання  

Товариство надає гарантiї на звичайний ремонт i не надає додаткових гарантiй або послуг на 

обслуговування в договорах з покупцями. Таким чином, Товариство визначає, що такi гарантiї є 

гарантiями типу "гарантiя-вiдповiднiсть", якi будуть продовжувати враховуватися згiдно МСФЗ (IAS) 37 

"Резерви, умовнi зобов'язання i умовнi активи" у вiдповiдностi з поточною практикою Товариства. 

 Товариство не очiкує, що застосування нового стандарту до облiку обладнання, отриманого вiд 

покупцiв, надасть значний вплив на фiнансову звiтнiсть.  

МСФЗ 16 "Оренда" (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 

1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, 

представлення та розкриття iнформацiї про оренду. За всiма договорами оренди орендар отримує право 

на користування активом з початку оренди i, у разi здiйснення орендних платежiв протягом певного 

перiоду часу, також отримує фiнансування. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди на 

операцiйну та фiнансову оренду, передбачену вимогами МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель 

облiку оренди. Орендарi будуть зобов'язанi визнавати:  

(а) активи та зобов'язання за всiма договорами оренди строком понад 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, якщо 

базовий актив є малоцiнним; i  

(б) амортизацiю активiв, якi є предметом оренди, окремо вiд процентiв, що нараховуються на 

зобов'язання за орендою, у звiтi про фiнансовi результати.  

В МСФЗ 16 в основному перенесенi з МСБО 17 вимоги щодо облiку оренди у звiтностi орендодавця. 

Вiдповiдно, орендодавець продовжує класифiкувати оренду як операцiйну чи фiнансову оренду та по-

рiзному облiковувати цi два види оренди. 

 

Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв - змiни МСБО 12 (випущенi у 

сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї 

дати). Цi змiни роз'яснюють вимоги до визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих 

збиткiв по боргових iнструментах. Органiзацiя буде зобов'язана визнавати вiдстрочений податковий 

актив щодо нереалiзованих збиткiв, якi виникають внаслiдок дисконтування грошових потокiв вiд 

боргових iнструментiв за ринковими процентними ставками, навiть якщо вона планує утримувати 

борговий iнструмент до настання його строку погашення без сплати податку при стягненнi основної 

суми боргу. Економiчна вигода, притаманна вiдстроченому податковому активу, є наслiдком 

спроможностi власника боргового iнструменту отримувати прибутки у майбутньому (ефект 

дисконтування) без сплати податкiв з цих прибуткiв. 

 



Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї - змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiнений 

МСБО 7 вимагатиме розкриття iнформацiї про звiрку змiн у зобов'язаннях, що виникають внаслiдок 

фiнансової дiяльностi. 

Товариство не очiкує суттєвого впливу цих нових стандартiв та тлумачень на фiнансову звiтнiсть. 

 

З 1 сiчня 2016 року  набрали чинностi наступнi новi стандарти та доповненнями:  

" МСФЗ (IFRS) 14 " Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"; 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток  участi";  

Змiни до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"; 

Змiни до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури" 

Змiни до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi" 

" "Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 р. р .. " 

Даний документ включає в себе наступнi поправки: 

- МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

- МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

- МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"; 

" Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї"; 

" Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: 

застосування виняткiв з вимог про консолiдацiю"  

 

Нижче розглядаються характер i вплив таких змiн. Хоча новi стандарти i змiни, яких застосовувалися в 

перший раз в 2016 роцi, вони не мали значного впливу на фiнансовi звiти Товариства. Природа i вплив 

кожного нового стандарту (змiн) описанi нижче:  

 

МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"  

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає 

тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих 

принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого 

застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки 

вiдкладених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам - 

окремими рядками в звiтi про прибуток або збиток. Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер 

тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фiнансову 

звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки Товариство вже готує звiтнiсть по МСФО, а її дiяльнiсть не пов'язана з 

тарифним регулюванням, даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часток  участi" 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки 

участi в спiльнiй дiяльностi, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами МСФЗ (IFRS) 3 

"Об'єднання бiзнесiв" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють, що ранiше придбанi 

частки участi в спiльнiй дiяльностi не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки участi в тiй же 

спiльної дiяльностi, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено 

виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi 

здiйснюють спiльний контроль (включаючи звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж 

сторони, що володiє кiнцевим контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової 

частки участi в спiльнiй дiяльностi, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльної дiяльностi i 

вступають в силу перспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в 

аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй дiяльностi не придбавалися.  

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї" 

Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi 

активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигод, якi генеруються в 

результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються в 

рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi метод не може використовуватися для 

амортизацiї основних засобiв i може використовуватися тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї 

нематерiальних активiв. Поправки застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть 

Товариства, оскiльки вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї необоротних 



активiв. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури" 

Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню плодових 

культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових культур, бiльш 

не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Замiсть цього до них 

застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання плодовi культури будуть 

оцiнюватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичним витратам (до дозрiвання) i з 

використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi облiку за переоцiненою вартiстю (пiсля 

дозрiвання). Поправки також передбачають, щоб продукцiя, що росте на плодових культурах, як i ранiше 

залишалася в межах сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 i оцiнюється за справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат на продаж. Щодо державних субсидiй, що належать до плодових культур, буде 

застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну 

допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, 

оскiльки у нього вiдсутнi плодовi культури. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремiй фiнансовiй звiтностi" 

Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй у дочiрнi 

органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. Органiзацiї, 

якi вже застосовують МСФЗ та приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi у своїй окремiй 

фiнансовiй звiтностi, повиннi застосовувати це змiна ретроспективно. Поправки не впливають на 

фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 

"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 р. р . " 

Даний документ включає в себе наступнi поправки: 

МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 

Вибуття активiв (або вибувають груп) здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу 

власникам. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого методу вибуття 

повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням первинного плану. Таким чином, 

застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка застосовується перспективно. 

МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

(i) Договори на обслуговування 

Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може 

представляти собою тривалу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття 

iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди та угоди у вiдповiдностi з вказiвками щодо 

триваючого участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування являють собою 

продовження участi, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї не 

вимагається для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує 

дану поправку. 

(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Поправка 

роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до скороченiй 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя представляє собою значнi 

оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується 

ретроспективно. 

МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам" 

Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється на 

пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При вiдсутностi 

розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих у певнiй валютi, необхiдно 

використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно. 

МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 

Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй 

фiнансовiй звiтностi або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, у коментарях 

керiвництва або у звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань у 

промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути доступна 

для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка 

застосовується ретроспективно. 



Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива у сферi розкриття iнформацiї" 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ (IAS) 1. 

Поправки роз'яснюють наступне: 

o вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1; 

o окремi статтi в звiтi(ах) про прибутки або збитки i в звiтi про фiнансове становище можуть бути 

дезагрегованi; 

o у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; 

o частка асоцiйованих органiзацiй та спiльних пiдприємств, що облiковуються за методом пайової участi, 

повинна представлятися агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як статтi, якi будуть або не 

будуть згодом класифiкованi у складi прибутку або збитку. 

Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних 

пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан та звiтi(ах) про прибутки або збитки i сукупний дохiд. Данi 

поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 i МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї: застосування 

винятку з вимог про консолiдацiю" 

Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi винятку щодо iнвестицiйних органiзацiй 

згiдно МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, 

що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до 

материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна 

органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi пiдприємства за справедливою вартiстю. 

Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що пiдлягає консолiдацiї тiльки така дочiрня 

органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає iнвестицiйної 

органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї оцiнюються за 

справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi 

пiдприємства дають змогу iнвестору при застосуваннi методу пайової участi зберегти оцiнку за 

справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є 

iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в дочiрнiх органiзацiях. 

Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки 

Товариство не застосовує виключення з вимоги про консолiдацiю. 

 

МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випущенi, але ще не вступили в силу. 

Такi вимоги забезпечують розкриття вiдомої або пiддається об?рунтованiй оцiнцi iнформацiї, що 

дозволяє користувачам оцiнити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фiнансову звiтнiсть 

органiзацiї. Товариство перерахувала всi стандарти i роз'яснення, якi ще не вступили в силу, головним 

чином в iлюстративних цiлях.  

6. Дохiд вiд реалiзацiї 

Дохiд вiд реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня  2016, 2015 рокiв становить: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк за 2015 рiк 

1 2 3 

Пов'язаним сторонам - - 

Iншим покупцям 423673 231687 

Разом 423673 231687 

7. Собiвартiсть реалiзацiї 

Собiвартiсть  реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк за 2015 рiк 

1 2 3 

Собiвартiсть готової продукцiї 330152 157527 

Собiвартiсть  товарiв  - 

Разом 330152 157527 

Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк за 2015 рiк 



1 2 3 

Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 237936 232802 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 23981 16024 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 5128 6045 

Амортизацiя 5498 3576 

Iншi витрати 43614 26566 

Разом 316157 285013 

8.  Iншi доходи i витрати 

Iншi операцiйнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв становлять: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк За 2015 рiк 

1 2 3 

Iншi операцiйнi (доходи) 4490 50501 

Iншi операцiйнi витрати (7610) (51855) 

Iншi (доходи) 210 402 

Iншi  витрати (1) (110) 

Надзвичайнi витрати - - 

Разом -2911 -1062 

 

9.  Iншi операцiйнi доходи i витрати  

Iншi операцiйнi доходи та витрати представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники Доходи  

2016 рiк Витрати  

2016 рiк Доходи  

2015 рiк Витрати  

2015 рiк 

1 2 3 4 5 

Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - - - - 

Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 121  113  

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 2583 1946 1007 799 

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 1369 4696 48137 50172 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки - 10  90 

Утримання об'єктiв соцiально культурного призначення - 65  48 

Iншi  операцiйнi доходи/(витрати) 417 893 1244 746 

В тому числi вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв - - - - 

Разом 4490 7610 50501 51855 

 

10. Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв становлять: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк за 2015 рiк 

1 2 3 

Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 7203 6223 

Амортизацiя (знос) необоротних активiв 95 103 

Витрати на утримання i ремонт необоротних активiв 216 110 

Витрати на зв'язок  99 114 

Витрати на виплату пiльгових пенсiй 270 267 

Витрати на сплату податкiв 615 455 

Витрати сертифiкацiю 111 233 

Страхування майна, цивiльної вiдповiдальностi 19 26 

Юридичнi, iнформацiйнi, консультацiйнi послуги 74 62 

Iншi адмiнiстративнi витрати 2107 1392 

Разом 10809 8985 

 



 

11. Витрати на збут 

Витрати на реалiзацiю та збут за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв становлять: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2016 рiк за 2015 рiк 

1  2 

Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 391 270 

Витрати на гарантiйний ремонт 125 57 

Комiсiйнi винагороди продавцям 4024 2810 

Витрати на оплату послуг по договору комiсiї 0 2828 

Витрати на страхування 42841 20627 

Iншi витрати 350 22 

Разом 47731 26614 

 

12. Фiнансовi доходи i витрати 

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники 2016 рiк 2015 рiк 

 Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 

Проценти i комiсiї  по акредитивах   -  

Страхування майна в заставi  38 - 38 

Нарахованi проценти на кредит   6275 - 6768 

Разом  6313 - 6806 

 

13. Податок на прибуток 

Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року.  З 2015 року податок на 

прибуток визначається на пiдставi фiнансового результату за даними звiту про сукупний дохiд, 

скоригованого на податковi рiзницi. Сума вiдстроченого податку розрахована на основi ставки (18%), яка 

дiяла в перiод в якому виник вiдстрочений податок. Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з 

податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв, були представленi таким чином: 

 

Таблиця, тис. грн. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання Залишок на     

 31 грудня 2016 

 року Залишок на     

 31 грудня 2015 року 

1 2 3 

Вiдстроченi податковi активи, в тому числi: - -  

ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам - - 

ВПА,  нарахованi на забезпечення закриття кар'єрiв - - 

ВПА,  нарахованi на резерв сумнiвних боргiв - - 

ВПА,  нарахованi на збитки  в податковому облiку за  2014 рiк - - 

Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi: - - 

ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв 1 -1 

ВПЗ, нарахованi на  вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї, вироблених до 01 квiтня 

2011 року - - 

Разом ВПА та ВПЗ 1 -1 

 

14. Основнi засоби 

Основнi засоби Товариства представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi 

засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Разом 

1 2 3 4 5 6 7 



Станом на 31 грудня 2015 року 

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 22086 14192 4439 367 37 41121 

Придбано основних засобiв  552 17   569 

Вибуло   534   534 

Iншi змiни за рiк  -152  -97  -249 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 22086 14592 3922 270 37 40907 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 12065 10384 2217 212 10 24888 

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1194 939 211 46  2390 

Вибуло   139   139 

Iншi змiни в амортизацiї  -146 -18 -86  -250 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 13259 11177 2271 172 10 26889 

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 8827 3415 1651 98 27 14018 

 Станом на 31 грудня 2016 року 

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 22086 14592 3922 270 37 40907 

 

Придбано основних засобiв 168 311 1795 110  2384 

Вибуло   531   531 

Iншi змiни за рiк -125 -187 -11   -323 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 22129 

 14716 5175 

 380 37 42437 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 13259 11177 2271 172 10 26889 

 

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1108 822 283 39  2252 

Вибуло   0   0 

Iншi змiни в амортизацiї -125 -185 -11 0  -321 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 14242 11814 2543 211 10 28820 

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 7887 2902 2632 169 27 13617 

 

Станом на 31 грудня 2016, 2015 рокiв  основних засобiв, призначених до продажу, на балансi Товариства 

не було. 

15. Нематерiальнi активи 

Таблиця, тис. грн.  

Показники Iншi нематерiальнi активи 

 2016 рiк 2015 рiк 

1 2 3 

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 6754 4375 

Придбано  1600 2792 

Вибуло   

Iншi змiни за рiк -3881 -413 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 4473 6754 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1100 528 

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 3246 984 

Iншi змiни в амортизацiї -3881 -412 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 465 1100 

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 4473 5654 

 

16. Запаси 

Запаси Товариства представленi у фiнансовiй звiтностi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники На 31 грудня 2016 року На 31 грудня  

2015 року 

1 2 3 

Сировина i матерiали 7864 9343 

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 19125 19772 



Паливо 202 370 

Тара i тарнi матерiали 15 15 

Будiвельнi матерiали 56 41 

Запаснi частини 5596 6917 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1932 2264 

Незавершене виробництво 1474 177 

Готова продукцiя 53364 115508 

Товари 6888  

Разом 96516 154407 

В 2016, 2015 роках Товариство не проводило уцiнки або дооцiнки запасiв до чистої вартостi реалiзацiї. 

17. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто  

Станом на 31 грудня 2015 рокiв торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть була представленi таким 

чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники На 31 грудня 2016 року На 31 грудня 2015 року 

1  2 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 83638 8029 

Iнша дебiторська заборгованiсть 13 1 

Разом 83651 8030 

 

18. Передплати та iншi оборотнi активи нетто  

Станом на 31 грудня 2016 року, 2015 року рокiв передплати та iншi оборотнi активи були представленi 

наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники 31 грудня 2016 

 року 31 грудня 2015 року 

1 2 2 

Аванси постачальникам 28700 11077 

Iншi оборотнi активи - - 

Разом 28700 11077 

Передплати, зробленi третiм сторонам,  переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та 

енергоносiї. 

 

19. Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання по розрахунках з бюджетом    

Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання Товариства по розрахунках з бюджетом   

представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

1 2 3 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.: 323 5197 

Податок на додану вартiсть 323 5197 

Податок на прибуток - - 

Мiсцевi податки та збори - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 448 246 

Податок з доходiв фiзичних осiб 322 172 

Податок на додану вартiсть - - 

Податок на прибуток - - 

20. Грошовi кошти та короткостроковi депозити  

Грошовi кошти  представленi наступним чином: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники На  

31 грудня 

 2015 року На  

31 грудня  

2015 року 



1 2 3 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 21762 349 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 179 - 

Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках  - 

Разом 21941 

 349 

 

21. Зареєстрований капiтал 

 Станом на 31 грудня 2016, 2015 рокiв статутний капiтал Товариства становить    162 964 500 грн., 

подiлений на 81 482 250 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2,00  грн. кожна. Статутний 

капiтал сплачений повнiстю. 

 

22. Позики 

Станом на 31 грудня 2016 року Товариство має зобов'язання по довгострокових банкiвських позиках в 

сумi 93180 тисяч гривень, на кiнець 2015 року такi зобов'язання становили 89665 тисяч гривень..  

 

23. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31 грудня 2016, 2015 рокiв торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть була представленi 

наступним чином: 

Таблиця, тис. грн.. 

Показники 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

1 2 3 

Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги 87664 34015 

Iнша кредиторська заборгованiсть 28271 71176 

Разом 115935 105191 

 

24. Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання   

Станом на 31 грудня 2016, 2015 рокiв передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання 

становили: 

Таблиця, тис. грн. 

Показники 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

1 2 3 

Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги 92336 34015 

Iнша кредиторська заборгованiсть 24018 71176 

Разом 116354 105191 

 

25. Iнформацiя за сегментами 

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi збуту продукцiї 

Товариства  за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, 2015 рокiв.  

Таблиця, тис. грн. 

Показник 2016 рiк 2015 рiк 

 Сегмент 1 

Україна Нерозподiленi суми Разом Сегмент 1 

Україна Нерозподiленi суми Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Дохiд вiд реалiзацiї 423673 - 423673 231687 - 231687 

Iншi операцiйнi доходи - 4490 4490 - 50501 50501 

Iншi доходи - 210 210 - 402 402 

Доходи вiд поточного податку на прибуток - 1 1 - (2385) (2385) 

Усього доходiв пiдприємства 423673 4701 428374 231687 48518 280205 

Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (330152) - (330152)

 (157527) - (157527) 

Валовий прибуток сегментiв 93521 4701 98222 74160 48518 122678 

Адмiнiстративнi витрати (10809) - (10809) (8985) - (8985) 

Витрати на збут (47731) - (47731) (26614) - (26614) 



Нерозподiленi витрати - (7610) (7610)  (51855) (51855) 

Прибуток до оподаткування 34981 (2909) 32072 38561 (3337) 35224 

Фiнансовi витрати (6313)  (6313) (6806)  (6806) 

Iншi витрати - (1) (1) - (110) (110) 

Витрати з поточного податку на прибуток - -  - - - 

Фiнансовий результат дiяльностi сегмента 28668 (2910) 25758 31755 (3447) 28308 

 

До сегментних доходiв вiдносяться  доходи  вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за 

поставлену продукцiю.  Iншi активи, зобов'язання, доходи i витрати, а також податок на прибуток 

контролюються Товариством в цiлому. 

 

26. Умовнi i контрактнi зобов'язання  

Операцiйне середовище 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi 

особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, 

низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю 

валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами 

України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, 

спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. 

Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв. 

Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової 

економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього продукту, 

нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення 

умов кредитування всерединi України. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом 

України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i 

компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу 

для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та 

економiчнi перспективи Товариства. 

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  

в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати 

дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути 

достовiрно оцiнений на дату складання фiнансових звiтiв. 

 

Судовi процедури. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. 

Виходячи з власної оцiнки та внутрiшнiх професiйних консультацiй, управлiнський персонал Товариства 

вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не нарахованих збиткiв у результатi судових позовiв. Таким 

чином, у цiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдний резерв не створювався.  На кiнець 2016 року Товариство не 

приймає участь у судових справах, не пред'являло третiм особам м та не одержувало вiд них претензiй. 

Податкове законодавство.  Податкове законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто 

змiнюється. Вiдповiднi мiсцевi та центральнi  фiскальнi органи можуть не погодитися з тлумаченням 

цього законодавства управлiнським персоналом у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках 

цiєї дiяльностi. У результатi можуть бути нарахованi суми податкiв, штрафiв та пенi.  

Управлiнський персонал Товариства вважає, що його тлумачення вiдповiдного законодавства є 

правильним, так що позицiя Товариства  в податкових, валютних та митних питаннях не змiниться.  

27. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Пов'язаними особами ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ  АВТОБУС" є  акцiонер,  який має контрольний пакет акцiй -  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАЙФ" (Пайовий 

венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу), 35379813, УКРАЇНА  

Господарських операцiй iз акцiонером Товариство в 2016, 2015 та 2014 роках  не мало. 

На балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери  Пайового венчурного 

iнвестицiйного фонду "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу, придбанi у 2011 роцi. 

Ключовий управлiнський  персонал - особи, якi мають повноваження та є вiдповiдальними за 

планування, управлiння i контроль над дiяльнiстю пiдприємства, прямо або побiчно З метою пiдготовки 

фiнансової звiтностi за 2016 рiк до основного управлiнського персоналу вiднесенi: члени Наглядової ради 



та члени Правлiння Товариства 

Винагорода членам Наглядової ради та Правлiння включена до витрат на оплату працi i складається з 

короткострокової винагороди, представленої заробiтною платою, одноразовими премiями та iншими 

короткостроковими виплатами. 

Загальна сума винагороди, виплачена членам Наглядової ради та  Правлiння за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2016 року склала  1161,00  тис грн. (в 2015 роцi - 983,00 тис. грн.) 

Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi. 

 

28. Управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння  ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства. Основнi ризики, властивi дiяльностi 

Товариства, включають в себе  кредитний ризик, ризик лiквiдностi, валютний ризик 

Опис полiтики управлiння  зазначеними ризиками Товариства наведене нижче. 

Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однiєї стороною по фiнансовому 

iнструменту й, внаслiдок цього, виникнення в iншої сторони фiнансового збитку.  

Товариство постiйно проводить монiторинг  стану дебiторської заборгованостi, укладає угоди з вiдомими 

та фiнансово стабiльними контрагентами. 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями.  

Товариство здiйснює контроль шляхом планування поточної дiяльностi, аналiзу термiну платежiв, руху 

коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься 

внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.  

Товариство не хеджує свої валютнi ризики.  

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi  в майбутньому i 

одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних 

коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. 

 

29. Подiї пiсля звiтної дати 

Пiсля звiтної дати.  Не вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан 

Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), якi потребують  вiдображення  у фiнансовiй звiтностi та 

суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючи ми подiями, i потребують  

вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi. 

 

Голова правлiння В.Г. Раабе 

   

Головний бухгалтер Н.П.Коваленко 

 


