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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
 

Голова правлiння    Соломко Володимир Андрiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 28.04.2012 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2011 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 14309572 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 
5/1 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-35-54 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 priborzavod@uch.net  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 28.04.2012 
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у 79 "Бюлетень. Цiннi папери України"  28.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці pribor.ck.ua в мережі Інтернет 28.04.2012 
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента X 
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) X 
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу X 
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Річна фінансова звітність X 
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
29. 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)  
30. Примітки: 
1. д) Iнформацiя не надається тому, що емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств не 
належить. 
1. г) Акцiонерне товариство не належть до будь-яких об'єднань пiдприємств 
1. е) Iнформацiя не надається тому, що емiтент послугами рейтингового агентства не 
користується. Оцiнка цiнних паперiв не проводилась.  
9. б) Акцiонерне товариство облiгацiї не випускало. 
9. в) Акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало. 
9. г) Акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало. 
9. г) Акцiонерне товариство протягом звiтного перiоду викупу власних акцiй не проводило. 
9 д) Iнформацiя не надається, в зв'язку з тим, що на чергових загальних зборах акцiонерiв ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" вiд 29.07.2010 року прийнято рiшення про переведення 
випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування, 
припинено дiю договору № 26-99 вiд 15.10.1999 року на ведення  реєстру з 1.з власникiв 
iменних цiнних паперiв ПАТ "Акцiонерний промислово-iнвестицiйний банк в особi Фiлiї 
"Вiддiленя ПАТ Промiнвестбанк в м. Черкаси"" (код ЄДРПОУ- 09354099); 2. ТОВ  "Алан-
Реєстр" (код ЄДРПОУ- 25582859) договiр  № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з депозитарiєм ВАТ 
"Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ- 30370711). Акт прийому-передачi 
системи реєстру вiд 05.11.2010 року. 
12. Акцiонерне товариство борговi цiннi папери не випускало. 
13. Протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя не виникала. 
  



3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПАТ "ЧПЗ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 18000 
3.1.5. Область, район 
 Черкаська обл. Соснiвський р-н 
3.1.6. Населений пункт 
 м.Черкаси 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 АО1 № 585164 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 19.07.1993 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Черкаської мiський виконавчий комiтет 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 14 531 970 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 14 531 970 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ВАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси 
3.3.2. МФО банку 
 354002 
3.3.3. Поточний рахунок 
 2600200010093 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 ВАТ КБ "Хрещатик" м. Черкаси 
3.3.5. МФО банку 
 354002 
3.3.6. Поточний рахунок 
 2600200010093 
3.4. Основні види діяльності 
 29.71.0 - Виробництво електричних побутових приладiв 
 31.10.1 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 
 74.20.1 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 
3.8. Інформація про органи управління емітента 
Вищим органом управлiння товариства є загальнi  збори акцiонерiв, виконавчий орган - 
правлiння, контролюючий - наглядова рада, ревiзiйна комiсiя. 
 



4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Фонд Державного Майна 
України 

00032945 
01133, України, д/н р-н, Київ, 

Кутузова, 18/9 
99,46 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Усього 99,46 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк становить 190 
осiб.  
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом та за 
цивiльноправовими договорами у 2011 роцi становить 13 осiб.  
Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали у 2011 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) становить 149 осiб.  
Фонд оплати працi за 2011 рiк - 3198 тис. грн..  
Фонд оплати працi збiльшився порiвняно з попереднiм роком на 863 тис грн.  
 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Голова правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соломко  Володимир Андрiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1947 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Технологiчний iнститут iм. Ломоносова , м. Одеса 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 36 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 НВ "Ротор", начальник вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 Голова правлiння Товариства керує роботою Правлiння Товариства. Голова правлiння 
Товариства має право без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства. Вiн уповноважений 
керувати поточними справами Товариства i здiйснювати виконання рiшень вищого органу 



Товариства, та Наглядової ради, представляти Товариство у вiдносинах з iншими юридичними 
особами, здiйснювати повноваження щодо управлiння корпоративними правами Товариства в 
господарських товариствах, створених за участю Товариства, проводити переговори та укладати 
угоди вiд iменi Товариства, органiзовавути ведення протоколiв засiдань виконавчого органу 
Товариства. 
Загальний стаж роботи 45 рокiв.  
Посади, якi обiймала особа: ЧФ НПО "Iмпульс" начальник планово-виробничого цеху, ЧЗТА 
начальник вiддiлу № 43, Черкаський завод телеграфної апаратури начальник цехумонтажних 
печатних плат, НВ "Ротор" начальник вiддiлу.   
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала  
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння - головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зима Леся Анатолiївна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1979 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Черкаська академiя банкiвської справи НБУ. 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 5 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЧПЗ" заступник головного бухгалтера 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  
Загальний стаж роботи 12 рокiв.  
Посади, якi обiймала особа: ПВФ "Каштан" бухгалтер, ВАТ "ЧПЗ" бухгалтер-ревiзор, ВАТ 
"ЧПЗ" заступник головного бухгалтера., головний бухгалтер.  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала. 
Особа призначена на посаду згiдно Наказу № 31к вiд 03.08.2009р. (призначена з 04.08.2009 
року).   
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Нiмич Олександр Володимирович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1971 
6.1.5. Освіта 
 Вища. 1. Київський Нацiональний унiверситет iм.. Т.Г.Шевченко 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 20 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  
Загальний стаж роботи 23 роки.  
керiвник Золотонiського правового центру спiлки "Захист",ВАТ "Янтар"- юристконсульт, 
ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала  
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння - заступник голови правлiння з комерцiйних i загальних питань 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мельник Тетяна Олександрiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1962 
6.1.5. Освіта 
 Незакiнчена вища. Київський полiтехнiчний унiверситет 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 4 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ ЧПЗ. Начальник вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  



Загальний стаж роботи 34 роки.  
Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" старший комiрник, ВАТ "ЧПЗ" завiдуюча центральним 
складом вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, ВАТ "ЧПЗ" товарознавець 
комплектування у виробничо-диспетчерському вiддiлi № 52, ВАТ "ЧПЗ" начальник вiддiлу № 
52 .  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала  
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лебедєв Василь Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1953 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Кировоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 28 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  
Загальний стаж роботи 41 рiк.  
Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" начальник планово-економiчного бюро, замiсник 
начальника iнструментального вiддiлу, ВАТ "ЧПЗ" провiдний iнженер з планування 
iнструментального виробництва.  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала. 
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння - заступник голови правлiння з технiчних питань 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кудь Сергiй Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1961 



6.1.5. Освіта 
 Вища.Українська сiльськогосподарська Академiя 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 34 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  
Загальний стаж роботи 43 роки.  
Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" замiсник начальника цеху № 4, начальник цеху № 4, 
ВАТ "ЧПЗ" головний iнженер цеху № 4. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала. 
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Голова наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Абраменко В'ячеслав Леонiдович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1971 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Нацiональний економiчний унiверситет 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 7 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ФДМУ начальник вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 Наглядова рада є органом управлiння Товариством, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 
Правлiння Товариства i представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами 
акцiонерiв, а також виконує окремi функцiї, що переданi їй вищим органом Товариства. 
Головою Наглядової ради Товариства, у статутному фондi якого корпоративнi права держави 
перевищують 50 вiдсоткiв, обирається представник органу, уповноваженого здiйснювати 
управлiння коропоративними правами держави.  
Загальний стаж роботи - 19 рокiв 
Посади, якi обiймала особа: начальник вiддiлу ФДМУ.  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента займає посаду начальника вiддiлу ФДМУ. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала . 
Особа призначена на посаду згiдно рiшення загальних зборiв вiд 30.06.20009 року.  
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  



 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Фонд Державного майна України - представник 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 0 00032945  0 
6.1.4. Рік народження 
 0 
6.1.5. Освіта 
 0 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член наглядової ради юридична особа - представник Фонду Державного майна України  
6.1.8. Опис 
 Наглядова рада є органом управлiння Товариством, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 
Правлiння Товариства i представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами 
акцiонерiв, а також виконує окремi функцiї, що переданi їй вищим органом Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства 
па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової 
ради призначена юридична особа.    
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Фонд Державного майна України - представник 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 0 00032945  0 
6.1.4. Рік народження 
 0 
6.1.5. Освіта 
 0 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член наглядової ради юридична особа - представник Фонду Державного майна України  
6.1.8. Опис 
 Наглядова рада є органом управлiння Товариством, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 
Правлiння Товариства i представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами 
акцiонерiв, а також виконує окремi функцiї, що переданi їй вищим органом Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства 
па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової 
ради призначена юридична особа.    
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мiнiстерство промислової полiтики України 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 0 0  0 
6.1.4. Рік народження 
 0 
6.1.5. Освіта 
 0 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член наглядової ради юридична особа - представник Мiнiстерства промислової полiтики 
України 
6.1.8. Опис 
 Наглядова рада є органом управлiння Товариством, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 
Правлiння Товариства i представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами 
акцiонерiв, а також виконує окремi функцiї, що переданi їй вищим органом Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства 
па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової 
ради призначена юридична особа.    
 
6.1.1. Посада 
 Член наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Черкаська обласна Державна адмiнiстрацiя 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 0 0  0 
6.1.4. Рік народження 
 0 
6.1.5. Освіта 
 0 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 0 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член наглядової ради юридична особа - представник Черкаської обласної Державної 
адмiнiстрацiї. 
6.1.8. Опис 
 Наглядова рада є органом управлiння Товариством, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 
Правлiння Товариства i представляє iнтереси акцiонерiв у перiод мiж Загальними зборами 
акцiонерiв, а також виконує окремi функцiї, що переданi їй вищим органом Товариства. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iнформацiя,  щодо паспортних даних, освiти, стажу керiвної роботи, найменування пiдприємства 
па попереднiх посад, розмiру виплаченої винагороди не надається тому,  що Членом наглядової 
ради призначена юридична особа.    
 
6.1.1. Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Скороход Раїса Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1961 
6.1.5. Освіта 
 Вища. Тернопiльська академiя народного господарства 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 8 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Фонд Державного майна України 
6.1.8. Опис 
 Функцiї ревiзiйної комiсiї: Контроль за виконанням виконавчим органом Товариства, 
затвердженого Наглядовою радою фiнансового плану Товариства.  
Загальний стаж роботи 32 роки.  
Посади, якi обiймала особа: заступник начальника вiддiлу з  банкрутства та санацiї, головний 
спецiалiст ФДМУ 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала. 
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
 
6.1.1. Посада 
 Член правлiння - заступник голови правлiння з виробництва 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Купрiянов Олег Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
6.1.4. Рік народження 
 1969 
6.1.5. Освіта 
 Вища, Ленiнградський механiчний iнститут 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 4 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "ЧПЗ" заступник начальника виробничо-збутового вiддiлу 
6.1.8. Опис 
 Члени правлiння несуть цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
якi завданi товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). Члени правлiння мають право: в межах 
визначиних повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної 
дiяльностi Товариства; iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства. Члени правлiння 
забов"язанi дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 
повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  
Загальний стаж роботи 25 рокiв.  
Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" майстер дiльницi гальванiчного цеху № 16, старший 
майстер гальванiчного цеху № 16, начальник гальванiчного цеху № 16, ТОВ "Хiмлаборреактив" 
майстерцеху у виробничому вiддiлi, ВАТ "ЧПЗ" заступник начальника виробничо-збутового 
вiддiлу, заступник голови правлiння з виробництва. 



Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа емiтента на будь-яких iнших пiдприємствах посади не займає. 
Посадова особа згоди на розголошення iнформацiї щодо виплаченої винагороди не надала. 
Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  
Особу призначено на посаду згiдно Наказу № 23к вiд 02.12.2009 року.  
 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

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 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Голова правлiння Соломко  
Володимир 
Андрiйович 

- -  - 06.10.1998 1 000 0,002 1 000 0 0 0 

Член правлiння - 
головний 
бухгалтер 

Зима Леся 
Анатолiївна 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Нiмич Олександр 
Володимирович 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член правлiння - 
заступник голови 
правлiння з 
комерцiйних i 
загальних питань 

Мельник Тетяна 
Олександрiвна 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Лебедєв Василь 
Iванович 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член правлiння - 
заступник голови 
правлiння з 
технiчних питань 

Кудь Сергiй 
Iванович 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Абраменко 
В'ячеслав 
Леонiдович 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Фонд Державного 
майна України - 
представник 

0 00032945  0 06.10.1998 57 813 99
9 

99,46 57 813 
999 

0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Фонд Державного 
майна України - 
представник 

0 00032945  0  0 0 0 0 0 0 

Член наглядової Мiнiстерство 0 0  0  0 0 0 0 0 0 



ради промислової 
полiтики України 

Член наглядової 
ради 

Черкаська обласна 
Державна 
адмiнiстрацiя 

0 0  0  0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Скороход Раїса 
Володимирiвна 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Член правлiння - 
заступник голови 
правлiння з 
виробництва 

Купрiянов Олег 
Iванович 

- -  -  0 0 0 0 0 0 

Усього 57 814 99
9 

99,462 57 814 
999 

0 0 0 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Фонд Державного 
майна України 

00032945 01000, Україна, 
Київська обл., 
Київський р-н, м. 
Київ, вул. Кутузова, 
18/9 

06.10.1998  
57 813 999 

99,46 57 813 
999 

0 0 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 
до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Усього 57 813 999 99,46 57 813 
999 

0 0 0 

 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 26.04.2011 
Кворум зборів 99,47 
Опис Порядок денний: 

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв товариства 
2. Про обрання реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв товариства. 
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв 
товариства.    
По питанню № 1 ,2,3 порядку денного  
Слухали:   Андрiєнко Т.О. з iнформацiєю  та пропозицiєю щодо обрання робочих 
органiв зборiв та регламенту порядку денного. 
- голова зборiв Андрiєнко Т.О. 
- секретар Чукуренко Ю.П. 
- лiчильна комiсiя: Лупина В.В.., Купрiянов О.I.,Сук В.Ф. 
- мандатна комiсiя: Андрiєнко Т.О., Пархоменко З.В. 
Голосували: 
"за"-одноголосно ( 57818492 голосiв) 
"проти"- немає 
"утримались"- немає 
( рiшення прийнято) 
4. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування. 
По питанню № 4 порядку денного 
Слухали: начальника юридичного вiддiлу Нiмича О.В. про необхiднiсть 
затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування в зв'язку з тим, що 
голосування по питанням прийняття нових редакцiй Статуту та положень та по 
питанням обрання/вiдкликання повинно бути проведено на цих загальних зборах 
згiдно з затвержденними бюлетенями.  
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь вирiшили затвердити форму та 
текст бюлетенiв для голосування. 
Голосували: 
"за" - одноголосно (57818492 голосiв) 
" проти "- немає 
" утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
5. Звiт  правлiння  про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства 
у 2010 роцi.                                                       По питанню № 5 порядку денного 
Слухали: голову правлiння Соломко В.А. з доповiддю про звiт правлiння про 
результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2010 роцi (звiт 
додається). 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь голови правлiння Соломко В.А., 
затвердити звiт Правлiння товариства про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi  товариства у 2010 роцi. 
Голосували: 
"за" - одноголосно (57818492 голосiв) 
" проти "- немає 
" утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
6. Звiт  наглядової  ради  про роботу за 2010 рiк . 
 По питанню № 6 порядку денного 
Слухали: голову Наглядової ради Абраменко В.Л. з iнформацiєю про звiт 
Наглядової ради про роботу за 2010 рiк (звiт додається). 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь голови Наглядової ради 
Абраменко В.Л, затвердити звiт Наглядової ради товариства  про  роботу за 2010 



рiк. 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
" проти "- немає 
"утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
7. Затвердження звiту та висновкiв  ревiзiйної  комiсiї за  2010 рiк. 
По питанню № 7 порядку денного 
Слухали: члена ревiзiйної комiсiї Сука  В.Ф. з iнформацiєю про звiт  та висновки 
ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк.( звiт додається ). 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь члена ревiзiйної комiсiї Сука 
В.Ф., 
затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 
Голосували: 
"за" - одноголосно 57818492 голосiв 
" проти "- немає 
" утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
8. Затвердження рiчного звiту та балансу  товариства за 2010 рiк. 
По питанню № 8 порядку денного 
Слухали:  головного бухгалтера Зиму Л.А. з iнформацiєю про рiчний звiт та 
баланс товариства  за 2010 рiк  ( звiт додається ). 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь головного бухгалтера Зими Л.А., 
затвердити  рiчний звiт та баланс товариства  за 2010 рiк. 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались" - немає 
( рiшення прийнято) 
9. Визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 
По питанню № 9 порядку денного 
Слухали:  голову правлiння  Соломко В.А. з iнформацiєю про визначення 
основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк (доповiдь додається). 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь голови правлiння  Соломко В.А., 
затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2011 рiк. 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
10. Про розподiл прибутку товариства ( визначення порядку покриття збиткiв) за 
пiдсумками  роботи у 2010 роцi, встановлення порядку виплати дивiдендiв   та 
затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв  на 2011 рiк. 
 По питанню № 10 порядку денного 
Слухали: голову Наглядової ради Абраменко В.Л. про розподiл прибуткiв 
товариства, та пiдсумки роботи у 2010 роцi, а також про встановлення порядку 
виплати дивiдендiв та затвердження нормативiв розподiлу прибуткiв на 2011 рiк. 
Вирiшили: заслухавши доповiдь голови Наглядової ради Абраменко В.Л. 
вирiшили за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2010 роцi 
товариством отримано збитки, вiдповiдно дивiденди не нараховуються. 
Визначити порядок покриття збиткiв товариства, а саме:  
1) збiльшення обсягiв виробництва до 1.5 млн. грн в мiсяць за рахунок 
впровадження поставок продукцiї товариства; 
2) зменшення витрат електроенергiї та газу за рахунок впровадження заходiв 
по пiдготовцi роботи заводу в осiнньо-зимовий перiод; 



3) реалiзацiя залишкiв продукцiї та матерiалiв на складах; 
4) погашення залишкiв кредитiв в комерцiйних банках; 
5) здача в оренду вiльних площ. 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
11. Про затвердження планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку до 
фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi. 
По питанню № 11 порядку денного 
Слухали: голову Наглядової ради Абраменко В.Л. з iнформацiєю що до 
затвердження планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку до фонду 
виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2011 роцi. 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь голови Наглядової ради 
Абраменко В.Л. вирiшили у разi отримання прибутку товариством "Черкаський 
приладобудiвний завод" за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 
2011 роцi з направленням 30% чистого прибуткiв до фонду виплати дивiдендiв, 
70% - розподiлити вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх Положень про фонди 
Товариства.  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
( рiшення прийнято) 
12. Про змiну найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi 
товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 
товариства" 
По питанню № 12 порядку денного 
Слухали:  начальника юридичного вiддiлу Нiмича О.В. з iнформацiєю про змiну 
найменування товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у 
вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".  
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь начальника юридичного вiддiлу 
Нiмича О.В. з доповiддю про змiну найменування товариства у зв'язку з 
приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України 
"Про акцiонернi товариства вирiшили змiнити назву товариства з Вiдкритого 
акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний завод" на публiчне 
акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод". 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
 ( рiшення прийнято) 
13. Про внесення змiн до Статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї 
Статуту у зв'язку з приведенням дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами 
Закону України "Про акцiонернi товариства".           
По питанню № 13 порядку денного 
Слухали:  начальника юридичного вiддiлу Нiмича О.В. з iнформацiєю про 
внесення змiн до  Статуту товариства шляхом затвердження нової редакцiї 
Статуту у зв'язку з приведення дiяльностi товариства у вiдповiднiсть з вимогами 
Закону України "Про акцiонернi товариства".  
Вирiшили: внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження нової 
редакцiї Статуту, наданої Товариством листом вiд 24.03.2011 № 50-59, з 
урахуванням змiн, внесених Фондом Державного Майна України. Доручити 
керiвнику Товариства вiд iменi Товариства пiдписати Статут Товариства у новiй 



редакцiї. Керiвнику Товариства вжити заходiв щодо здiйснення державної 
реєстрацiї нової редакцiї Статуту згiдно вимог чинного Законодавства України.  
Голосували: 
" за "- - одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались "- немає 
( рiшення прийнято) 
14. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства шляхом 
затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори акцiонерiв 
товариства, Положення про наглядову раду, Положення про правлiння, 
Положення про ревiзiйну комiсiю товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi 
товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 
товариства".   
По питанню № 14 порядку денного 
Слухали:  начальника юридичного вiддiлу Нiмича О.В. з iнформацiєю про 
внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом 
затвердження нових редакцiй положень: Положення про загальнi збори акцiонерiв 
товариства, Положення про наглядову раду, Положення про правлiння, 
Положення про ревiзiйну комiсiю товариства у зв'язку з приведенням дiяльностi 
товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi 
товариства".   
Вирiшили: затвердити: 1) Положення  про загальнi збори акцiонерiв публiчного 
акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний завод" у новiй редакцiї, 
яке надане товариством листом вiд 24.03.2011 № 50-59 з урахуванням змiн, 
внесених Фондом Державного майна України; 2) Затвердити Положення про 
Наглядову раду публiчного акцiонерного товариства "Черкаський 
приладобудiвний завод" у новiй редакцiї; 3) Затвердити Положення про Ревiзiйну 
комiсiю публiчного акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний 
завод" у новiй редакцiї яке надане товариством листом вiд 24.03.2011 № 50-59 з 
урахуванням змiн, внесених Фондом Державного майна України; 4) Затвердити 
Положення про Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Черкаський 
приладобудiвний завод" у новiй редакцiї яке надане товариством листом вiд 
24.03.2011 № 50-59 з урахуванням змiн, внесених Фондом Державного майна 
України. 
Голосували: 
" за "- одноголосно 57814212 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
15. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та членiв наглядової ради 
товариства.    
По питанню № 15 порядку денного 
Слухали:  голову Наглядової ради Абраменко В.Л. з iнформацiєю щодо прийняття 
рiшення про вiдкликання голови та членiв Наглядової ради товариства. 
Вирiшили: заслухавши та обговоривши доповiдь голови  Наглядової ради 
Абраменко В.Л., вирiшили вiдкликати голову та членiв Наглядової ради ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод". Рiшення про вiдкликання голови та членiв 
Наглядової ради товариства набирає чинностi пiсля здiйснення державної 
реєстрацiї Статуту ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод".  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57814412 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
16. Встановлення кiлькiсного складу наглядової ради товариства, обрання 



членiв наглядової ради товариства. Затвердження умов договорiв (цивiльно-
правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка 
уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради. 
По питанню № 16 порядку денного 
Слухали: голову Наглядової ради Абраменко В.Л. щодо встановлення кiлькiсного 
складу наглядової ради товариства, обрання членiв наглядової ради товариства. 
Затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) з членами 
наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
членами наглядової ради.  
Вирiшили: 1) обрати наглядовi раду в кiлькостi 5 осiб.  
" за "-  одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято) 
Обрати членами Наглядової ради Товариства, а саме 
1) Представника держави № 1, юридичної особи акцiонера Товариства за окремим 
поданням  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято) 
2) Представника держави № 2, юридичної особи акцiонера Товариства за окремим 
поданням  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято) 
3) Представника держави № 3, юридичної особи акцiонера Товариства за окремим 
поданням  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято) 
4) Представника держави № 4, юридичної особи акцiонера Товариства за окремим 
поданням  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято) 
5) Представника держави № 5, юридичної особи акцiонера Товариства за окремим 
поданням  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято). 
Вирiшили: проти затвердження умов договорiв (цивiльно-правових або трудових) 
з членами наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 
договорiв з членами наглядової ради. Рiшення про встановлення кiлькiсного 
складу товариства, обрання членiв наглядової ради товариства набирає чинностi 
пiсля здiйснення державної реєстрацiї ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод".  
" за "-  57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались "- немає 
  ( рiшення прийнято). 
17. Обрання голови наглядової ради товариства.  



По питанню № 17 порядку денного 
Слухали:  голову Наглядової ради Абраменко В.Л. з iнформацiєю щодо обрання 
Голови Наглядової ради товариства. 
Вирiшили: обрати Головою наглядової ради товариства представника держави за 
окремим поданням (бiльшiстю голосiв). Рiшення про обрання голови Наглядової 
ради товариства набирає чинностi пiсля здiйснення державної реєстрацiї Статуту 
ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод".  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
18. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
товариства.  
По питанню № 18 порядку денного 
Слухали:  начальника юридичного вiддiлу Нiмича О.В. з iнформацiєю про  
вiдкликання Голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства . 
Вирiшили: заслухавши доповiдь голову Наглядової ради Абраменко В.Л., 
вирiшили вiдкликати Голову та членiв ревiзiйної комiсiї ВАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод". Рiшення про вiдкликання Голови та членiв ревiзiйної 
комiсiї набирає чинностi пiсля здiйснення державної реєстрацiї Статуту ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод".  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти "- немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
19. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства.                                      
 По питанню № 19 порядку денного 
Слухали:  голову Наглядової ради Абраменко В.Л. з iнформацiєю про обрання 
членiв ревiзiйної комiсiї товариства . 
Вирiшили: обрати членiв ревiзiйної комiсiї шляхом кумулятивного голосування, а 
саме  
Скороход Раїсу Володимирову, заступника начальника вiддiлу ФДМУ: 
Голосували: 
" за "- 86718739 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  (рiшення прийнято) 
Золотарьова Неля Олександрiвна - заступник начальника управлiння КРУ у 
Черкаськiй областi  
Голосували: 
" за "- 86718739 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  (рiшення прийнято) 
Сук Володимир Федорович - представник товариства. 
Голосували: 
" за "- 11078 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  (рiшення прийнято) 
Рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства набирає чинностi пiсля 
здiйснення державної реєстрацiї Статуту ПАТ "Черкаський приладобудiвний 
завод".  



Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
20. Прийняття рiшення про вiдкликання Голови та членiв виконавчого органу 
товариства.  
                                             По питанню № 20 порядку денного 
Слухали:  голову Наглядової ради Абраменко В.Л. щодо прийняття рiшення про 
вiдкликання голови та членiв виконавчого органу товариства. 
Вирiшили: вiдкликати голову та членiв виконавчого органу товариства. Рiшення 
про вiдкликання голови та членiв виконавчого органу товариства набирає 
чинностi пiсля здiйснення державної реєстрацiї Статуту ПАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод".  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
21. Обрання Голови та членiв виконавчого органу товариства.  
По питанню № 21 порядку денного 
Слухали:  голову Наглядової ради Абраменко В.Л. щодо обрання голови та членiв 
виконавчого органу товариства. 
Вирiшили: 1) обрати головою правлiння ПАТ "Черкаський приладобудiвний 
завод" - Соломко Володимира Андрiйовича.  
2) Обрати членiв правлiння: Мельник Т.О. - заступник голови правлiння; 
Зима Л.А. - член правлiння; 
Купрiянов О.I. - заступник голови правлiння; 
Нiмич О.В. - член правлiння; 
Кудь С.I. - заступник голови правлiння; 
Лебедєв В.I. - член правлiння.  
Рiшення про обрання голови та членiв виконавчого органу товариства набирає 
чинностi пiсля здiйснення державної реєстрацiї Статуту ПАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод".  
Голосували: 
" за "- одноголосно 57818492 голосiв 
"проти" - немає 
"утримались" - немає 
  ( рiшення прийнято) 
 
 
 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Аудиторська фiрма "Карат-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 1977010552 
Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Приднiпровський р-н, м. Черкаси, 
вул.Гагарiна,21/266 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№220/2 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший Аудиторська палата України 



документ 
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005 
Міжміський код та телефон (0472) 56-68-82 
Факс (0472) 76-17-97 
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторсбкi послуги емiтенту 
Опис Номер та дата видачi свiдоцтва про 

внесення до Реєстру суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi № 3781 вiд 
30.06.2006р., видано Аудиторською 
Палатою України, термiном  до 
31.03.2016р. 
Номер, серiя, дата видачi сертифiката 
аудитора, та термiн дiї Серiя А, 
№002977, Рiшенням Аудиторської 
Палати України №220/2 вiд 23.09.2010 
р., термiн дiї сертифiката продовжено 
до 31.10.2015 р. 

 
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 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Бориса Гринченка, буд. 3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Лiцензiя АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78 
Факс (044) 279-12-78 
Вид діяльності Здiйснення професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарної 
дiяльностi  депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку 
з переведенням випуску цiнних паперiв 
документарної форми iснування у 
бездокументарну форму iснування, 
укладено договiр  № Е-1836 вiд 
25.10.2010 року з депозитарiєм ВАТ 
"Нацiональний депозитарiй України" 
(код ЄДРПОУ-30370711).  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Алан-реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25582859 
Місцезнаходження 18036, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м. Черкаси, вул. 
Смiлянська, буд. 145 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид Лiцензiя АГ № 569224 



діяльності 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2011 
Міжміський код та телефон (0472) 65-13-82 
Факс (0472) 65-13-82 
Вид діяльності Здiйснення професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарної 
дiяльностi  зберiгача цiнних паперiв 

Опис Згiдно рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку 
з переведенням випуску цiнних паперiв 
документарної форми iснування у 
бездокументарну форму iснування, 
укладено договiр iз зберiгачем ТОВ 
"Алан-Реєстр".  

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 
та по батькові фізичної особи 

1. Страхове товариство з 
додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20448234 
Місцезнаходження 01001, Україна, - р-н, м. Київ, 1.

 вул.. Андрiя Iванова 21/17-1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Лiцензiя АГ № 569224 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2011 
Міжміський код та телефон (044) 2545378 
Факс (044) 2545378 
Вид діяльності Здiйснення страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi власникiв 
наземних транспортних засобiв. 

Опис Укладено договiр про органiзацiю 
обов'язкового страхування цивiльно-
правової вiдповiдальностi власникiв 
наземних транспортних засобiв № 523 
вiд 30.03.2011р.. Термiн дiї договору з 
03.04.2011р. по 02.04.2012  

 



11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. 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 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18.11.1998 225/23/1/98 Черкаське 

теруправлiння 
ДКЦПФР 

UA4000003420 Іменні прості  Документар
на Іменні 

0,25 58 127 88
0 

14 531 970 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 18.11.1998 року реєстрацiйний номер  225/23/1/98 видане Черкаським територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть. 
Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не 
проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

17.09.2010 93/23/1/201
0 

Черкаське 
теруправлiння 
ДКЦПФР 

UA4000092183 Іменні прості  Бездокумент
арна Іменні 

0,25 58 127 88
0 

14 531 970 100 

Опис 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку з переведенням випуску iменних  цiнних паперiв з документарної 
форми iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору № 26-99 вiд 15.10.1999 року на ведення реєстру з власникiв 
iменних цiнних паперiв ПАТ "Акцiонерний промислово-iнвестицiйний банк в особi Фiлiї "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Черкаси"  (код 
ЄДРПОУ-09354099). Укладенi договори iз зберiгачем ТОВ "Алан-Реєстр" (код ЄДРПОУ-25582859), № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з 
депозитарiєм ВАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ-30370711). Акт прийому-передачi системи реєстру вiд 05.11.2010 року. 
Торгiвля цiнними паперами товариства на бiржових ринках та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не 
проводилась.Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

 



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
В груднi 1979 року було розпочато будiвництво "Черкаського приладобудiвного заводу", як 
фiлiалу НВО "Iмпульс" м. Москва. 
В лютому 1984 року фiлiю ЧПЗ в складi НВО "Iмпульс" перетворено в державне пiдприємство 
"Черкаський приладобудiвний завод". 
З вересня 1998 року "Черкаський приладобудiвний завод" перетворено на вiiдкрите акцiонерне 
товариство. 
З квiтня 2011 року  "Черкаський приладобудiвний завод" на загальних зборах акцiонерного 
товариства було прийнято рiшення про визначення типу товариства як публiчне акцiонерне 
товариство 
 
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 попереднього 
звітного періоду 
До складу ПАТ ЧПЗ входять: 
- цехи основного та допомiжного виробництва ; 
- iнженерно-адмiнiстративна служба; 
- складське  господарство. 
Всi об"єкти розташованi комплексно та знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. 30 рокiв 
Перемоги , 5/1 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Вiдсутнiсть третiх осiб 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Облiкова полiтика на пiдприємствi у 2011 роцi проводилась згiдно Закону україни "Про 
бухгалтерський облiк i фiнансову  дiяльнiсть в Українi" № 996 ХIV вiд 16.07.1999 року, та 
наказу вiд 29.03.2011 року №17 "Про облiкову полiтику ПАТ "Черкаський приладобiдiвний 
завод"  
Безперервнiсть вiдображення операцiй, достовiрну оцiнку активiв, зобов"язань, капiталу 
вiдображено у журнально-ордернiй формi бухоблiку , основнi засоби вiдображено у звiтностi 
2011року за фактичною собiвартiстю за вирахуванням на копиченої амортизацiї. амортизацiя 
основних засобiв здiйснюється методом прямолiнiйного списання виходячи iз строкiв 
зменшення залишку, встановивши при цьому норму амортизацiї по ставкам передбаченим 
статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".  
 Об"єктами нематерiальних активiв було визнано комп"ютерне програмне забезпечення зi 
строком використання до 10 рокiв та прямолiнiйної амортизацiї. Облiк програм ведеться за 
залишковою вартiстю "За вирахуванням накопиченої амортизацiї". Запаси включають сировину 
та матерiали, придбанi напiвфабрикати, комплектуючi вироби та готову продукцiю. Запаси 
облiковуються за собiвартiстью придбання, включаючи доставку , переробку  та  виготовлення. 
          Для розрахунку собiвартостi готової продукцiї застосовується метод конкретної 
iдентифiкацiї запасiв, що використанi у виробництвi. 
          Оцiнка собiвартостi запасiв (матерiалiв, комплектуючих, палива та iнш.) при передачi на 
виробництво або iншому використаннi здiйснювалась по облiковим цiнам. Оцiнка запасiв 
покупних товарiв для оптової торгiвлi здiйснювалась по цiнам продажу.  
         
 



Текст аудиторського висновку 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КАРАТ - АУДИТ" 
 
м. Черкаси, вул. Гагарiна 21. кв. 266, р/р 260060000239920 ПАТ "Укрсоцбанк", МФО 300023. 
Сертифiкат аудитора серiї А №002977 Рiшенням АПУ вiд 23.09.2010р. №220/2, термiн дiї 
сертифiкату продовжено до 31.10.2015р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм якi 
надають аудиторськi послуги №3781 видано АПУ 30.03.2006р. Свiдоцтво чинне до 31.03.2016р.  
Т/факс (0472) 56-68-82 моб.80674911501 
                                                
Звiт   Незалежного  Аудитора 
 
                                                                          Акцiонерам  ПАТ  "Черкаський приладобудiвний 
завод"  
                                                                          Керiвництву  ПАТ  "Черкаський приладобудiвний 
завод" 
                                                                          ДКЦПФР 
м. Черкаси 
вул. 30 рокiв Перемоги,буд,5/1 
 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський 
приладобудiвний завод", що додається, яка включає баланс станом на  31.12.2011р., звiт про 
фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату,  примiток до рiчної фiнансової звiтностi . 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
 
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання 
цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень(Стандартiв) бухгалтерського 
облiку та   фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного 
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень  унаслiдок шахрайства або 
помилки; вибiр та застосування вiдповiдної  облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi 
вiдповiдають обставинам. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi виходячи з оцiнки 
висновкiв на основi отриманих аудиторських доказiв. 
 
Аудитор здiйснив перевiрку у вiдповiдностi до вимог та положень Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та  до вимог Мiжнародних 
стандартiв аудиту,  (далi - МСА)  прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 
Аудиторської  палати України №122/2 вiд 18.04.2003року, в тому числi  у вiдповiдностi до МСА 
700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi". Цi стандарти вимагають 
вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання  аудиторської перевiрки 
для  формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання  впевненостi, що фiнансовi 
звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв 
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.  Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. 
До таких  процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок 



шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього 
контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, 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, що застосовується, та прийнятностi 
облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального  подання фiнансових 
звiтiв. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки. 
   
Висловлення думки. 
 
          Концептуальною основою фiнансової звiтностi є  загальнi вимоги стосовно подання 
iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 
облiку,  дiючими в Українi, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у 
вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, 
структури та змiсту фiнансової звiтностi. 
         На нашу думку, фiнансова  звiтнiсть достовiрно  в усiх суттєвих аспектах надає достовiрну 
та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства  
"Черкаський приладобудiвний завод"   станом на 31.12.2011р. її фiнансовi результати , рух 
грошових  коштiв та власного капiталу за рiк, що закiнчився  на зазначену дату у вiдповiдностi 
до прийнятих в Українi  Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".. 
Пiд час перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Публiчне акцiонерне 
товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
 
 
Директор  АФ "Карат -Аудит" 
Незалежний аудитор                                                                                 / I. М. Любченко/ 
 
26 березня 2012р. 
 
 
м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтки до аудиторського звiту  Незалежного аудитора 
про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний 
завод"   за 2011р. 
 
1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
 
 
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської фiрми "Карат - Аудит" 
Код ЄДРПОУ 22804749 
Мiсцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,  
тел. 566-882 
Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi 22804749, 14.09 1995р. 
Орган, що видав свiдоцтво Черкаський мiськвиконком 
Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї  Серiя А, №002977, Рiшенням 
Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 
31.10.2015р. 
Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi. 
 № 3781 вiд 30.03.2006р., видано  Аудиторською Палатою України. Строк дiї  свiдоцтва - 
до 31березня 2016р. 
   
2. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення  аудиту 
 
 Номер договору на проведення аудиту: №24 вiд  13.03.2012р.                       
 Перiод проведення аудиту з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. 
 Дата початку проведення аудиту: 13.03. 2012р. 
 Дата закiнчення проведення аудиту: 25.03.2012р. 



 Пiдставою для проведення аудиту є дiючi законодавчi акти України в тому числi  Закон України 
"Про аудиторську дiяльнiсть",  Закон України  "Про цiннi папери та фондовий ринок" . 
 Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог   Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, 
затвердженого рiшенням  ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. за  №1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi 
юстицiї України 23.01.2007р. за № 53/13320. 
Аудитор здiйснив перевiрку у вiдповiдностi до вимог та положень Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та  до вимог Мiжнародних 
стандартiв аудиту,  (далi - МСА)  прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 
Аудиторської  палати України №122/2 вiд 18.04.2003року, в тому числi  у вiдповiдностi до МСА 
700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi"   якi вимагають  
сформулювати думку щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена в усiх суттєвих аспектах 
вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.  Аудитор перевiрив 
фiнансовi звiти суб'єкта господарювання, що додаються: 
- Баланс станом на 31 грудня 2011року (форма 1); 
- Звiт про фiнансовi результати за 2011рiк (форма №2); 
- Звiт про рух грошових коштiв  за 2011рiк (форма №3); 
- Звiт про власний капiтал за 2011рiк  (форма №4); 
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011р. (форма №5); 
     
3. Основнi вiдомостi про емiтента 
 
Повна назва Публiчне  акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" 
Код ЄДРПОУ 14309572 
Мiсцезнаходження 7110136700. 18003.Соснiвський район м.Черкаси.  вул. 30-рiччя 
Перемоги,5/1. 
Дата первинної реєстрацiї 19.07.1993 
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї   
29.04.2011р. №10261050011000114. 
Основнi види дiяльностi 29.71.0 Виробництво електричних побутових приладiв 
31.10.1 Виробництво електродвигунiв, генераторiв 
              i трансформаторiв 
40.30.0 Постачання пари та гарячої води 
45.31.0 Електромонтажнi  роботи 
74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу 
60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту 
 
  Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Черкаський приладобудiвний завод" (протокол №1 вiд 26.04.2011р.)  з метою виконання вимог 
законодавства та приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514 V1 було змiнено найменування акцiонерного 
товариства з вiдкритого акцiонерного товариства "Черкаський приладобудiвний завод" на 
публiчне акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" . 
Статут  публiчного акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод"  в новiй 
редакцiї затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол №1 вiд 26.04.2011р. Державну 
реєстрацiю змiн до установчих   документiв проведено 29.04..2011р. номер запису 
10261050011000114 
 
4. Адекватнiсть бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi 
облiковiй полiтицi товариства 



 
  Протягом 2011р. згiдно наказу про облiкову полiтику пiдприємства  було забезпечено 
незмiннiсть вiдображення господарських операцiй та оцiнки майна. Облiкова полiтика   
сформована у вiдповiдностi з основними принципами бухгалтерського облiку i фiнансової 
звiтностi: автономностi, обачностi, послiдовностi, безперервностi, повного висвiтлення подiй, 
превалювання сутностi над формою, перiодичностi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i 
витрат. 
 Облiкова полiтика забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi 
правдивої, повної та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, 
доходи витрати i способи отримання фiнансових результатiв, 
Принципи облiкової полiтики застосовувались при веденнi бухгалтерського облiку та не 
змiнювалася протягом 2011р. 
Бухгалтерський облiк   та складання  фiнансової звiтностi здiйснюється вiдповiдно до Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональних положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв щодо ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi. 
 Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi  даних бухгалтерського облiку . 
Товариство веде бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй шляхом безперервного 
документування  їх вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку методом подвiйного 
запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку застосовуючи для обробки облiкових 
даних  журнально-ордерну форму  облiку  iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської 
програми  
  У  2011р. застосовувався План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань 
господарських операцiй пiдприємства з урахуванням положень Iнструкцiї, щодо застосування 
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань i господарських операцiй 
пiдприємств i органiзацiй затвердженої наказом Мiнфiну вiд 30.11.1999р. №291 ( зi змiнами та 
доповненнями). 
   Статтi наведенi у фiнансовi звiтностi вiдповiдають таким критерiям: 
iснує ймовiрнiсть надходження або вибуття економiчних вигод i їх оцiнка може бути достовiрно 
визначена. 
Опис обсягу аудиторської перевiрки: 
 - розкриття iнформацiї за видами активiв вiдповiдно до  встановлених нормативiв, зокрема Н(П) 
СБО та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; 
- розкриття iнформацiї про зобов'язання вiдповiдно до встановлених нормативiв; 
- розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, зокрема 
Н(П) СБО та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; 
- вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства; 
- сплати товариством статутного капiталу у встановленi законодавством термiни; 
- розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбувалися протягом звiтного року та можуть вплинути на 
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв визначених ч.1 ст.41ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 
-  розкриття iнформацiї про подiї пiсля дати балансу; 
- аналiз показникiв фiнансового стану за 2010р.,та 2011р. 
Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi  даних бухгалтерського облiку товариства.    
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань, пiд час якої перевiряються їх наявнiсть, документальне 
пiдтвердження i стан та дається оцiнка, проводилася перед складанням рiчної фiнансової 
звiтностi.  
  Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод,  що 
перевiряється були :  
Керiвник  - Соломко Володимир Андрiйович. 
Головний бухгалтер - Зима Леся Анатолiївна 



   
5. Адекватнiсть системи внутрiшнього контролю 
  При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi були розглянутi полiтики та процедури у системi 
бухгалтерського облiку внутрiшнього контролю та управлiння ризиками якi стосуються 
тверджень у фiнансових звiтах. За результатами перевiрки Аудитор дiйшов висновку, що 
система внутрiшнього контролю, щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в цiлому вiдповiдає загальним правилам бухгалтерського облiку. 
Система внутрiшнього контролю,  в цiлому вiдповiдає розмiру i структурi  Товариства. 
 
Примiтки   до фiнансової звiтностi  ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"  
 
У ходi перевiрки дослiджено достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку, на пiдставi яких 
складено фiнансову звiтнiсть. Статтi фiнансової звiтностi вiдповiдають оборотам i сальдо 
рахункiв бухгалтерського облiку  вiдображених за перiод  з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. 
Аудитор здiйснив тестування цих оборотiв i сальдо з метою отримання достатнiх доказiв того, 
що їх данi не мiстять суттєвих помилок, мають достатнє об?рунтування первинними 
документами i можуть слугувати базою для складання звiтностi. 
 
1.Розкриття  та перевiрка iнформацiї щодо активiв 
1.1 Необоротнi активи  
 
Iнформацiя про операцiї з необоротними активами, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському 
облiку, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують 
порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.  
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 72281 тис. грн., знос - 45689 тис. 
грн., залишкова вартiсть - 26592тис. грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно становить - 71506 
тис. грн., знос - 46170 тис. грн., залишкова вартiсть - 25336 тис.грн. 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить - 4 тис. грн., накопичена 
амортизацiя - 4 тис. грн., залишкова вартiсть - 0 тис. грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно 
становить - 4 тис. грн., накопичена амортизацiя - 4 тис. грн., залишкова вартiсть - 0 тис. грн. 
  Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною 
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За 2011р. було 
придбано(створено) основних засобiв на суму - 286 тис.грн. За звiтний перiод списано  з балансу 
основних засобiв внаслiдок iх невiдповiдностi критерiям визнання активом та реалiзовано 
основних засобiв  на суму - 1061 тис.грн. в тому числi списано за рахунок зносу  на суму - 654 
тис.грн. Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних об'єктах  та 
матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв  вiдображена в фiнансовiй 
звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод"  нарахування амортизацiї  основних засобiв  здiйснюється iз за 
застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї  визначається дiленням 
вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта. За 2011р.нараховано 
амортизацiї основних засобiв  та нематерiальних активiв на суму -  1135тис.грн.    
Термiн  використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту окремо, в 
момент його зарахування на баланс, виходячи з термiну використання подiбних нематерiальних 
активiв та передбачуваного морального зносу. 
  Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок року становить - 1106 тис .грн.,  на 
кiнець звiтного року - 1096 тис. грн.  
1.2 Запаси 
  Облiк запасiв  на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".  
Iнформацiя про виробничi запаси, вiдображена у звiтностi та бухгалтерському облiку, в усiх 
суттєвих аспектах вiдповiдає нормативним документам, якi регламентують порядок ведення 



бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 
     Пiдприємство вважає запасами активи, якi : 
- утримуються  для використання за умов звичайної господарської дiяльностi, перебувають у 
процесi виробництва, виконання робiт, надання послуг, управлiння виробництвом, а також у 
разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних iз їх 
використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. Одиницею  облiку запасiв 
вважається найменування запасiв. 
Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за  первiсною вартiстю, при  вiдпуску у 
виробництво та iншому вибуттi за методом ФIФО та за цiнами продажу.  На дату балансу - за 
найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
 До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних 
витрат згiдно вимог П(С)БО. 
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуючих предметiв, якi визнаються запасами, при передачi в 
експлуатацiю виключаються зi складу активiв та ведеться оперативний кiлькiсний облiк за 
мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. 
При перевiрцi документального оформлення та вiдображення в облiку операцiй по 
оприбуткуваннi та вiдпуску ТМЦ т встановлено, що пiдставою для цього являються первиннi 
документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй у вiдповiдностi з ЗУ "Про  
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положення про документальне 
забезпечення записiв в бухгалтерському облiку,  якi були затвердженi Мiнфiном України вiд 
24.05.1995р. №68 
Станом на 31.12.2010р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 1445 тис.грн., незавершеного 
виробництва на суму - 543 тис. грн., готової продукцiї на суму - 731 тис. грн., товарiв на суму - 
36 тис. грн. станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв на суму - 1546 тис.грн. , незавершеного 
виробництва на суму - 406 тис. грн., готової продукцiї на суму - 954 тис. грн., товарiв на суму - 
30 тис. грн. 
 
1.3 Дебiторська заборгованiсть 
 Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню  
(стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом 
Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та 
бухгалтерському облiку. 
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2010р. та станом на 31.12.2011р. 
Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок 
звiтного року 
тис. грн. На кiнець 
звiтного року 
тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :    
Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 0 3 
Первiсна вартiсть 161 0 3 
    Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками  
     з бюджетом  
170  
0  
0 
     за виданими авансами 180 582 607 
     Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 230 246 
     Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0 
     Iншi оборотнi активи 250 1 0 



    Разом  813 856 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в балансi вiдображена за чистою 
реалiзацiйною вартiстю. Чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, 
роботи, послуги станом  на 31.12.2010р. становить - 0 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 3 тис. 
грн.  Резерв  сумнiвних  боргiв пiдприємством не нараховувався.  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами на початок року - 582 тис. 
грн., на кiнець року - 607 тис. грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 
31.12.2010р. становить  - 230 тис. грн., станом на 31.12.2011р. - 246 тис. грн. Iншi оборотнi 
активи на початок року становлять - 1 тис. грн., на кiнець звiтного року - 0 тис. грн. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року становлять - 50 тис. грн. Проведено тест 
вiдповiдностi оборотiв синтетичних i аналiтичних регiстрiв облiку в нацiональнiй валютi - 
розбiжностей не встановлено. Залишок по рахунках коштiв належним чином вiдбиває грошовi 
надходження i виплати протягом звiтних перiодiв. 
 
1.4 Витрати майбутнiх перiодiв  
 Для узагальнення iнформацiї по витратах, якi вiдносяться до майбутнiх звiтних перiодiв 
вiдкрито бухгалтерський рахунок 39. До витрат майбутнiх перiодiв вiдноситься сплачена  
передплата за перiодичнi видання, та iншi витрати, що вiдносяться до наступного облiкового 
перiоду. Витрати  майбутнiх перiодiв на початок року становить - 0тис. грн., на кiнець звiтного 
року становить -  1 тис. грн.  
 
                           
2.  Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо зобов'язань 
               
  Облiк, оцiнка, структура зобов'язань в облiку та балансi визначенi вiдповiдно до П(С) БО 11 
"Зобов'язання". 
 
6.5.1 Перевiрка облiку кредитiв i позик. 
 
В перiод, що перевiрявся пiдприємство користувалося позиками банкiв на короткострокових   
основi.  Вартiсть короткострокових кредитiв банку на початок року  становить -384 тис. грн. на 
кiнець року -  384тис.грн. 
 
6.5.2 Перевiрка облiку кредиторської заборгованостi. 
 
Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають : 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  на початок року становить -1502 тис. 
грн., на кiнець звiтного року - 1462 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання за розрахунками:з одержаних авансiв на початок року - 367 тис.грн., на 
кiнець року - 158 тис.грн.;  з бюджетом на початок року  -2125 тис. грн., на кiнець звiтного  року 
-  1883 тис. грн.; зi страхування  на початок року  - 1535 тис. грн., на кiнець звiтного  року -  2368 
тис .грн.; з  оплати працi на початок року  - 274 тис. грн., на кiнець звiтного  року -  246 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2010р. становлять  - 775 тис. грн.  станом на 
31.12.2011р. становлять  - 693 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. 
 
 
3. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо   власного капiталу 
 
   Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та 



фiнансовiй звiтностi власного капiталу  вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт 
про власний капiтал" затвердженого  наказом Мiнфiну  України вiд  26.04.00р.№91. 
Власний капiтал товариства станом на 31.12.2011р.представлено статутним капiталом, iншим 
додатковим капiталом, резервним капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi 
нерозподiленого прибутку. 
 
1.Статутний капiтал. 
Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi  - 
14532 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах.  Розмiр статутного капiталу не змiнився i на 
момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту  
Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 17.09.2010р. за реєстрацiйним № 
93/23/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  засвiдчила випуск  58127880 
штук простих iменних акцiй на загальну суму - 14531970 гривень номiнальною вартiстю 
0,25гривень. 
Статутний  капiтал сформовано  згiдно наказу ФДМУ №40 -АТ вiд 11.09.1998р. "Про 
перетворення державного пiдприємства "Черкський приладобудiвний завод" у вiдкрите 
акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" в сумi 14531970 гривень. шляхом 
передачi державного майна  в новостворене  Товариство. 
2. Iнший додатковий капiтал. 
   До складу iншого додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв .  
Залишок  iншого додаткового капiталу  на кiнець року становить - 44222 тис. грн. 
3. Непокритий збиток   на кiнець  2011 року становить - 35673 тис. грн.  
У 2011р.товариство в результатi господарської дiяльностi  отримало чистий  збиток  в сумi - 
1227 тис. грн. 
 
4. Розкриття iнформацiї щодо  фiнансових результатiв. 
 
   Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi 
вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у 
момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей в сумi справедливої 
вартостi активiв. 
   Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати  за  2011р. по  критерiях 
визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати". 
Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського 
облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв 
або збiльшенням зобов'язань. 
                             
5. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства 
Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного 
капiталу. Вартiсть чистих активiв ПАТ  "Черкаський приладобудiвний завод"  становить - 23081 
тис. грн., що на 8549 тис. грн. бiльше   вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова 
вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України. 
 
6.Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на 
фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 
паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" 
 
У ходi перевiрки за 2011р.  було виявлено подiЇ визначених частиною першою ст.41 Закону 
України  "Про цiннi папери та фондовий ринок", що можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв: 
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  Текст повiдомлення:  Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано голову 
правлiння ВАТ "Черкаський приладобудiвний завод" Соломко Володимира Андрiйовича 
(паспорт серiя НС 029853, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 
26.12.1995р.),який має частку в Статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0017%. Особа 
перебувала на посадi з 12.08.2010 року по 26.04.2011 рiк. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано голову правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Соломко Володимира Андрiйовича (паспорт серiя НС 
029853, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 26.12.1995р.), який має 
частку в Статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0017%. Посади, якi обiймала особа: ЧФ 
НПО "Iмпульс" начальник планово-виробничого цеху, ЧЗТА начальник вiддiлу № 43, 
Черкаський завод телеграфної апаратури начальник цехумонтажних печатних плат, НВ "Ротор" 
начальник вiддiлу. Особа обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано ВАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод" Купрiянова Олега Iвановича - заступника голови правлiння з 
виробництва, (паспорт серiя НС 518663, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 02.12.2003 р.), який має частку в Статутному капiталi товариства в розмiрi 
0,0017%. Особа перебувала на посадi з 29.10.2009 року по 26.04.2011 рiк 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Купрiянова Олега Iвановича - заступника голови 
правлiння з виробництва, (паспорт серiя НС 518663, виданий Приднiпровським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 02.12.2003 р.) .), який має частку в Статутному капiталi товариства 
в розмiрi 0,0017%.Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" майстер дiльницi гальванiчного цеху 
№ 16, старший майстер гальванiчного цеху № 16, начальник гальванiчного цеху № 16, ТОВ 
"Хiмлаборреактив" майстерцеху у виробничому вiддiлi, ВАТ "ЧПЗ" заступник начальника 
виробничо-збутового вiддiлу, заступник голови правлiння з виробництва.Особа обрана 
загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена правлiння ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Мельник Тетяну Олександрiвну - заступника голови 
правлiння з комерцiйних та загальних питань, (паспорт серiя НЕ 054750, виданий Соснiвським 
РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 22.03.2002 р.), який має частку в Статутному капiталi 
товариства в розмiрi 0,0017%. Особа перебувала на посадi з 29.10.2009 року по 26.04.2011 рiк 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Мельник Тетяну Олександрiвну - заступника голови 
правлiння з комерцiйних та загальних питань, (паспорт серiя НЕ 054750, виданий Соснiвським 
РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 22.03.2002 р.) , який має частку в Статутному капiталi 
товариства в розмiрi 0,0017%. Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ": старший комiрник, ВАТ 
"ЧПЗ" завiдуюча центральним складом вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, ВАТ 
"ЧПЗ" товарознавець комплектування у виробничо-диспетчерському вiддiлi № 52, ВАТ "ЧПЗ" 
начальник вiддiлу № 52,заступник голови правлiння з комерцiйних та загальних питань. Особа 
обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 



Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена правлiння ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Зиму Лесю Анатолiївну - головного бухгалтера, (паспорт 
серiя НЕ 418783 , виданий Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
11.01.2006р.), який не має частки в Статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 
з 29.10.2009 року по 26.04.2011 рiк 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Зима Леся Анатолiївна - головний бухгалтер, (паспорт 
серiя НЕ 418783 , виданий Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
11.01.2006р.), який не має частки в Статутному капiталi товариства. Посади, якi обiймала особа: 
ПВФ "Каштан" бухгалтер, ВАТ "ЧПЗ" бухгалтер-ревiзор, ВАТ "ЧПЗ" заступник головного 
бухгалтера, головний бухгалтер.  
Особа обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена правлiння ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Андрiєнко Тетяну Олексiївну - начальника вiддiлу кадрiв, 
(паспорт серiя НС 451086, виданий Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
18.03.1998р.), який має частку в Статутному капiталi товариства в розмiрi 0,0034%. Особа 
перебувала на посадi з 29.10.09 року по 26.04.2011 рiк. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Нiмича Олександра Володимировича - начальника 
юридичного вiддiлу, (паспорт серiя НС 295797, виданий Золотонiським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 28.05.1997р.),який не має частки в Статутному капiталi товариства. Посади, 
якi обiймала особа: керiвник Золотонiського правового центру спiлки "Захист", ВАТ "Янтар"- 
юристконсульт, ВАТ"ЧПЗ"- юрисконсульт, начальник юридичного вiддiлу.Особа обрана 
загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена правлiння ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" - Лебедєва Василя Iвановича, (паспорт серiя НС 935440, 
виданий Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 03.01.2001р.), який не має 
частки в Статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi з 12.07.06 року по 
26.04.2011 рiк 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Лебедєва Василя Iвановича, (паспорт серiя НС 935440, 
виданий Приднiпровський РВ УМВС України в Черкаськiй областi 03.01.2001р.), який не має 
частки в Статутному капiталi товариства. Посади, якi обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" начальник 
планово-економiчного бюро, замiсник начальника iнструментального вiддiлу, ВАТ "ЧПЗ" 
провiдний iнженер з планування iнструментального виробництва. Особа обрана загальними 
зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена правлiння ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Лесного Олександра Григоровича - заступником голови 
правлiння з технiчних питань, (паспорт серiя НС № 885786, виданий Соснiвським РВ УМВС 
України в Черкаськiй обл. 04.01.2001р.), який має частку в Статутному капiталi товариства в 
розмiрi 0,0034%. Особа перебувала на посадi з 29.10.2009 року по 26.04.2011 рiк  
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена правлiння ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Кудя Сергiя Iвановича - заступником голови правлiння з 
технiчних питань, (паспорт серiя НС № 601302, виданий Соснiвським РВ УМВС України в 
Черкаськiй обл. 26.02.1999р.), який не має частки в Статутному капiталi товариства Посади, якi 
обiймала особа: ВАТ "ЧПЗ" замiсник начальника цеху № 4, начальник цеху № 4, ВАТ "ЧПЗ" 
головний iнженер цеху.Особа обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано голову ревiзiйної комiсiї ВАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Скороход Раїсу Володимирiвну, (паспорт серiя ОО 393508, 
виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Київ18.05.2000р.), яка не має частки в 
Статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi з 12.07.06 року по 26.04.2011 рiк. 



Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано голову ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" Скороход Раїсу Володимирiвну, (паспорт серiя ОО 393508, 
виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Київ18.05.2000р.), яка не має частки в 
Статутному капiталi товариства. Посади, якi обiймала особа: заступник начальника вiддiлу з 
банкрутства та санацiї, головний спецiалiст ФДМУ. Особа обрана загальними зборами термiном 
на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена ревiзiйної комiсiї 
Шарабурова Iгора Вадимовича - заступника начальника КРУ в Черкаськiй областi, (паспорт 
серiя НС № 793254, виданий Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 
11.04.2000р.), який не має частки в Статутному капiталi товариства. Особа перебувала на посадi 
з 26.03.07 року по 26.04.2011 рiк. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано на посаду Члена ревiзiйної комiсiї 
Золотарьову Нелю Олександрiвну - заступником начальника КРУ в Черкаськiй областi, (паспорт 
серiя НС № 001847, виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 01.07.1995р.) , 
який не має частки в Статутному капiталi товариства. Посади, якi обiймала особа: Черкаський 
мiжнародний контрольно-ревiзiйний вiддiл, заступник начальника вiддiлу контрольно-
ревiзiйного управлiння в Черкаськiй областi. 
Особа обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. вiдкликано члена ревiзiйної комiсiї Сука 
Володимира Федоровича - начальника вiддiлу ВТК (паспорт серiя НС 023844, виданий 
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 12..011996р.), який має частку в Статутному 
капiталi товариства в розмiрi 0,0005%. Особа перебувала на посадi з 30.06.09 року по 26.04.2011 
рiк. 
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2011р. обрано члена ревiзiйної комiсiї Сука 
Володимира Федоровича- начальника вiддiлу ВТК (паспорт серiя НС 023844, виданий 
Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 12..011996р.),який має частку в Статутному 
капiталi товариства в розмiрi 0,0005%. Посади, якi обiймала особа: ВАТ"ЧПЗ": начальник цеху 
№5, начальник конструкторсько-випробувальної станцiї, начальник КIС, начальник вiддiлу 
технiчного контролю. 
Особа обрана загальними зборами термiном на 3 (три) роки. 
 
 
7. Подiї пiсля дати балансу . 
Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу  якi можуть впливати на здатнiсть 
Приватного акцiонерного товариства  продовжувати безперервно її дiяльнiсть. 
 
Валюта балансу ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" на 31.12.2011р. складає - 30275 
тис.грн. 
  
                                                                                                                                              Таблиця №1 
Показники Сума тис.грн. 
 На 31.12.2010р. На 31.12.2011р. 
В активi 
1.Необоротнi активи 27698 26432 
2.Оборотнi активи 3572 3842 
3.Витрати майбутнiх перiодiв 0 1 
Разом 31270 30275 
В пасивi 
1.Власний капiтал 24308 23081 
2.Забезпечення наступних витрат i платежiв  
  



 
3.Довгостроковi зобов'язання 0 0 
4.Поточнi зобовязання 6962 7194 
5.Доходи майбутнiх перiодiв 0  
Разом 31270 30275 
 
 
8. Аналiз показникiв фiнансового стану. 
За даними фiнансової звiтностi були розрахованi показники фiнансового стану ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод"    (таблиця № 2).                                                                                                                       
                                                                                                      Таблиця № 2                                                         
Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Фактичне значення  
   
2010р.  
2011р. Нормативне значення 
1 2 3 4 5 
Показники лiквiдностi 
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (ф.№1(стр.230+ 
стр.240) / ф.№1 стр.620  
0,0006  
0,007  
Бiльше 0,2 
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ф.№1(стр.260+270)/  
Ф.№1(стр.480+стр.620+ 
630)  
0,51  
0,53  
 
Бiльше 1,0 
Показники платоспроможностi  Бiльше 0  
3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежнос- 
тi,  автономiї) К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640)  
0,78  
0,76  
Бiльше 0,5 
4. Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом. К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1 
(стр.480+620) 
   
3,5  
3,2  
Не менше 1 
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв   К5 = Ф№2 стр.220 /  
Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2  
-0,12  
-0,04  
Бiльше 0 
6.Коєфiцiєнт рентабельностi дiяльностi Чистий прибуток/чистий дохiд вiд реалiзацiї 
продукцiї(товарiв,послуг)  
-0,58  
-0,13  
Бiльше 1 



 
Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед 
кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати 
свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв. 
Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками : 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має  на кожну гривню 
поточних боргiв. У ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"    станом на 31.12.2011р. вiн 
становить - 0,007 , при нормативному значеннi  0,20 - 0,35. 
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних  зобов'язань може бути 
погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В 
загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод"  станом на 31.12.2011р. вiн становить -0,53 означає, що 
баланс пiдприємства  не  лiквiдний.            
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi 
коштiв, авансованих у його дiяльнiсть  стiйкий i становить на 31.12. 2011р.  - 0,76 при  
нормативному значеннi бiльше - 0,50. 
Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом - 3,2 при  нормативному значеннi не менше 
1, означає, що пiдприємство  своїм власним капiталом   перекриває зобов'язання. 
          Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи 
пiдприємства приносить  - 0,04 грн.  збитку. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - (-0,04). 
Пiдприємство у 2011р.працювало  не  рентабельно. 
    Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ  "Черкаський 
приладобудiвний завод"  не  лiквiдний, стан платоспроможностi не  задовiльний. Поточна 
дiяльнiсть ПАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв . 
  
Незалежний аудитор                                                          /Любченко I.М./ 
 
м.Черкаси вул..Гагарiна 21 кв.266 
26 березня 2012р. 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
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; 
інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; 
інформація 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 
1. Iнформацiя  про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, 
перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: 
Пiдприємство спецiалiзується на виробництвi: 
- деталi та вузли для виробництва автомобiлiв, електродвигуни; 
- електроiнструмент, опалювачi для салонiв автобусiв "ПАЗ" "ЛiАЗ"; 
- охоронна сигналiзацiя; 
- опалювачi для тролейбусiв i трамваїв. 
Перспективнiсть виробництва: 
- фронтальний обiгрiвач автобуса Росiя термiн виробництва - 2013 рiк; 



- омивач електронний автомобiля КрАЗ термiн виробництва - 2012 рiк; 
- дорожнiй опiр на 4 режима автомобiля "Ланос" "Senc" термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун постiйного струму для тролейбуса термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун ДП 108-24/30 термiн виробництва - 2011 рiк; 
- обiгрiвач салона тролейбуса термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун електричного вiстового приводу варiатора термiн виробництва - 2012 рiк; 
- вентиляторний блок охолодження радiатора автомобiля компанiї "CHERY" термiн 
виробництва - 2012 рiк; 
 
2. Залежнiсть вiд сезонних змiн: 
Виготовлення опалювачiв для автомобiлiв та трамваїв, якi iдуть на ринок - а це 50 % вiд всього 
виробництва мають попит з серпня по листопад мiсяць щорiчно. Також спостерiгається спад 
виробництва в сiчнi та лютому мiсяцях. 
 
3. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв: 
- ЗАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод" 
- Холдингова компанiя "АвтоКрАЗ", м. Кременчук 
- Тракторний завод ХТЗ, м. Харкiв 
- Державне пiдприємство з-д "Арсенал", "Арно", м. Київ 
- ТОВ "Павловський автобусний завод", Росiя 
- ВАТ "Часов-Ярський" ремонтний завод 
- Луцький автобусний завод 
- Чернiгiвський автобусний завод. 
 
4. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту 
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: 
По опалювачам салонiв автобусiв по Українi є три виробника МПФ "Прогрес"         (м. Суми), 
"Вебасто-Електрон" (м. Львiв), та ПАТ "ЧПЗ", тому ринок збуту опалювачiв подiлений на 
сьогодення таким чином: 
- по сумському з-ду 60 %, львiвського з-ду 40% 
- по Бориспiльському автозаводу - продукцiя ПАТ "ЧПЗ" 70%, iноземного (Iталiя) - 30% 
- по Луцькому автозаводу - продукцiя ПАТ "ЧПЗ" 100% 
- по Чернiгiвському автозаводу - продукцiя ПАТ "ЧПЗ" 100% 
- по Часовярському автозаводу - продукцiя ПАТ "ЧПЗ" 100% 
- по електродвигунах постiйного струму в Українi - продукцiя ПАТ "ЧПЗ" 100% 
- по електровентиляторах продукцiя ПАТ "ЧПЗ" для Бiлорусiї 30%, для Росiї - 70% 
 
5. Про канали збуту й методи продажу, якi використовує, емiтент: 
Основними каналами збуту є:  
- ЗАТ "Запорiзький автомобiлебудiвний завод" 
- Холдингова компанiя "АвтоКрАЗ", м. Кременчук 
- Тракторний завод ХТЗ, м. Харкiв 
- Державне пiдприємство з-д "Арсенал", "Арно", м. Київ 
- ТОВ "Павловський автобусний завод", Росiя 
- ВАТ "Часов-Ярський" ремонтний завод 
- Луцький автобусний завод 
- Чернiгiвський автобусний завод 
Здiйснюється оптовий i роздрiбний продаж товарiв згiдно укладених договорiв, контрактiв та 
заяв. 
 
6. Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн; 



- Сировина - провiд ПГВА 1.5, колдка, штекер - постачальник м.Камянець Подiльський 
ТОВ "Кабельний завод" 
- Щiтка - м.Краматорськ ПВКМП "Онiк"  
- Пiдшипник - м.Харкiв Автопромпiдшипник 
- Полiамiд ПА 6210КС м.Северодонецьк ВАТ "ВКФ ТАНА" 
- Алюмiнiєвий сплав АК-12, А-7 м.Запорiжжя, ЗАТ "ЗВАК" та т.д. 
 
7. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює 
дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв його становище на 
ринку; 
ПАТ "ЧПЗ" з дня свого iснування є одним iз провiдних пiдприємств вiйськово-промислового 
комплексу мiнiстерства оборонної промисловостi СРСР, в складi якого був до жовтня 1991 року. 
З цього ж року завод увiйшов до складу мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового 
комплексу та конверсiї України. Основними напрямками виробничої дiяльностi пiдприємства є 
виготовлення виробiв спецiального призначення - радiо променева охоронна апаратура "Пiон", 
для вiйськових ядерних та iнших стратегiчних об'єктiв, а також продукцiя електротехнiчного 
призначення - як для побутової технiки та автомобiльної i тракторної галузей, це: 
- електродвигуни КД 60 для побутової  технiки; 
- електродвигуни постiйного струму; 
- електровентилятори; 
- обiгрiвачi i т.д. 
Впровадження нових технологiй: 
- матерiал ПА 6-СВ-40, що знизив собiвартiсть виготовлення деталей iз пластмаси; 
- пакети елементiв ст.08-КП; 
- замiна пiдшипникiв на залiзо-гранiтнi втулки. 
 
 
8. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi про особливостi продукцiї (послуг) емiтента: 
Основними конкурентами є росiйськi пiдприємства автомобiльного обладнання -      м. Мурол, 
м. Сарапул, м. Нижнiй Новгород, м. Ставров та Бiлорусiя - Бiлробот. 
Також конкурент з яким не може конкурувати є Китай - автовиробники. 
 
9. Перспективнi плани розвитку емiтента: 
- фронтальний обiгрiвач автобуса Росiя термiн виробництва - 2013 рiк; 
- омивач електронний автомобiля КрАЗ термiн виробництва - 2012 рiк; 
- дорожнiй опiр на 4 режима автомобiля "Ланос" "Senc" термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун постiйного струму для тролейбуса термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун ДП 108-24/30 термiн виробництва - 2011 рiк; 
- обiгрiвач салона тролейбуса термiн виробництва - 2011 рiк; 
- електродвигун електричного вiстового приводу варiатора термiн виробництва - 2012 рiк; 
- вентиляторний блок охолодження радiатора автомобiля компанiї "CHERY" термiн 
виробництва - 2012 рiк; 
 
10. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають 
бiльше 10% у загальному обсязi постачання: 
- Сєвєродонецьк  "ТАНА" - полiамiд; 
- Рiвне "Акватон" - провiд; 
- Черкасi "Елеваторторг" - металопрокат; 
- Київ "Росенергомаш" - металопрокат; 
- Бровари "Електровозрембуд" - металопрокат; 
- Бiла Церква "Магнет" - сегменти; 



- Харькiв "Автопромпiдшипник" - пiдшипники; 
- Кременчук "Онiк" - електро щiтки. 
 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її 
вартість і спосіб фінансування 
П.9 ст.11 Закону України "Про управлiння об"єктами державної власностi" унеможливлює 
вчинення дiй нашим товариством, наслiдком яких може бути вiдчуженя майна 
 
Інформація про 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, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
 Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 72281 тис.грн.,знос - 45689 
тис.грн., залишкова вартiсть -25336 тис.грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно становить - 
71506 тис.грн., знос - 46170 тис.грн., залишкова вартiсть - 25336 тис.грн. 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на початок року становить - 4 тис.грн.,накопичена 
амортизацiя - 4 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн., станом на 31.12.2011р. вiдповiдно 
становить - 4 тис.грн.,накопичена амортизацiя - 4 тис.грн., залишкова вартiсть - 0 тис.грн. 
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною 
вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. За 2011р. було придбано  
малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму - 270 тис.грн. За звiтний перiод списано  
з балансу основних засобiв внаслiдок iх невiдповiдностi критерiям визнання активом та 
реалiзовано основних засобiв  на суму - 1061 тис.грн.,в тому числi за рахунок зносу на суму - 
654 тис.грн. Облiк основних засобiв ведеться в бухгалтерських регiстрах по iнвентарних 
об'єктах  та матерiально вiдповiдальним особам. Вартiсть основних засобiв  вiдображена в 
фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПАТ 
"Черкаський приладобудiвний завод" нарахування амортизацiї  основних засобiв   та 
нематерiальних активiв здiйснюється по податковому методу нарахування амортизацiї 
передбаченим ст.8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". За 2011р.нараховано 
амортизацiї основних засобiв   на суму -  1135 тис.грн.  
 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
1. Полiтичнi.  
    Недостатньо жорстка полiтика уряду з питань захисту вiтчизняного виробника. - середня 
ступiнь залежностi 
2. Фiнасово-економiчнi фактори. 
    Вiдсутнiсть податкового кодексу України - значний вплив. 
    Фiнансово - екномiчна криза - значний вплив. 
3. Вирбничо-технологiчнi. 
    100% вiдсутнiсть iнвестування з боку держави - середнiй вплив. 
4. Соцiальнi. 
    низька покупна спроможнiсть населення - низький вплив. 



 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
Штрафiв, компенсацiй за порушення чинного законодавства у 2011 роцi товариство сплатило у 
сумi 4 тис. грн., оштрафовано 4 особи.                                                                                          
. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед 
кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати 
свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв. 
Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками : 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має  на кожну гривню 
поточних боргiв. У ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"   станом на 31.12.2011р. вiн 
становить - 0,0007 при нормативному значеннi  0,20 - 0,35. 
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних  зобов'язань може бути 
погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В 
загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПАТ  
""Черкаський приладобудiвний завод"     станом на 31.12.2011р. вiн становить - 0,53 означає, що 
баланс пiдприємства   не лiквiдний.            
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi 
коштiв, авансованих у його дiяльнiсть i становить на 31.12. 2011р.  - 0,76 при  нормативному 
значеннi бiльше - 0,50. 
Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом - 3,2 при  нормативному значеннi не менше 
1,0, означає, що пiдприємство  своїм власним капiталом   перекриває зобов'язання. 
          Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи 
пiдприємства приносить  - 0,04 грн. збитку. 
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - (-0,04) 
. Пiдприємство у 2011р.працювало  не рентабельно. 
    Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ  "Черкаський 
приладобудiвний завод" не лiквiдний, стан платоспроможностi   не задовiльний, пiдприємство 
не рентабельне. Поточна дiяльнiсть ПАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв . 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
На кiнець звiтного перiоду всi укладенi договори виконанi. 
 
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) 
Розроблення та виготовлення дослiдної партiї та прийняття електродвигунiв системи 
охолодження та кондицiонування автомобiля ЗАЗ "FORZA" виробництва ПАО  "ЗАЗ"; 
розроблення конструкцiї та вироблення у виробництво виготовлення електродвигунiв 
потужнiстю 100 Вт для автомобiля ПАО "ЗАЗ" "VIDA" 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Дослiдження та розробка коштувала товариству витрат близько на 799 тис. грн. 



 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (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 
1. Дата вiдкриття провадження - 17.10.2011 року УПФУ Соснiвського району м. Черкаси, 
справа розглядається в Черкаському окружному адмiнiстративному судi, сума - 72996,16 грн. 
2. Дата вiдкриття провадження - 16.11.2011 року УПФУ Соснiвського району м. Черкаси, 
справа розглядається в Черкаському окружному адмiнiстративному судi, сума - 254636,90  грн. 
3. Дата вiдкриття провадження - 29.06.2011 року УПФУ Соснiвського району м. Черкаси, 
справа розглядається в Черкаському окружному адмiнiстративному судi, сума - 84845  грн. 
4. Дата вiдкриття провадження - 02.02.2011 року УПФУ Соснiвського району м. Черкаси, 
справа розглядається в Черкаському окружному адмiнiстративному судi, сума - 358868,46  грн. 
5. Дата вiдкриття провадження - 21.02.2011 року Дочiрнє пiдприємство "Київське 
Пусконалагоджувальне управлiння",  справа розглядається у Господарському судi Черкаської 
областi, сума - 42290,65  грн. 
6. Дата вiдкриття провадження - 25.03.2011 року Фонд соцiального страхування вiд 
нещасних випадкiв, справа розглядається в Черкаському окружному адмiнiстративному судi, 
сума - 14242,99  грн. 
7. Дата вiдкриття провадження - 12.11.2011 року ДПI в м. Черкаси, справа розглядається в 
Черкаському окружному адмiнiстративному судi, сума - 303229,89  грн. 
8. Дата вiдкриття провадження - 12.11.2011 року Державна компанiя "Газ України" НАК 
"Нафтогаз України", справа розглядається у Господарському судi Черкаської областi, сума - 
107811,45  грн. 
9. Дата вiдкриття провадження - 05.11.2011 року СПД-ФО Савицький I.В.,  справа 
розглядається у Господарському судi Черкаської областi, сума - 6435,57  грн. 
 
 
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 
 Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед 
кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати 
свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв. 
Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками : 
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має  на кожну гривню 
поточних боргiв. У ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"   станом на 31.12.2011р. вiн 
становить - 0,0007 при нормативному значеннi  0,20 - 0,35. 
Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних  зобов'язань може бути 
погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В 
загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПАТ  
""Черкаський приладобудiвний завод"     станом на 31.12.2011р. вiн становить - 0,53 означає, що 
баланс пiдприємства   не лiквiдний.            
   Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi 
коштiв, авансованих у його дiяльнiсть i становить на 31.12. 2011р.  - 0,76 при  нормативному 
значеннi бiльше - 0,50. 
Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом - 3,2 при  нормативному значеннi не менше 
1,0, означає, що пiдприємство  своїм власним капiталом   перекриває зобов'язання. 
          Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи 
пiдприємства приносить  - 0,04 грн. збитку. 



Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - (-0,04) 
. Пiдприємство у 2011р.працювало  не рентабельно. 
    Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПАТ  "Черкаський 
приладобудiвний завод" не лiквiдний, стан платоспроможностi   не задовiльний, пiдприємство 
не рентабельне. Поточна дiяльнiсть ПАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв . 
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн.) 

Найменування основних 
засобів на початок 

періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 26 592 25 336 0 0 26 592 25 336 
  будівлі та споруди 24 807 24 034 0 0 24 807 24 034 
  машини та обладнання 1 034 897 0 0 1 034 897 
  транспортні засоби 40 28 0 0 40 28 
  інші 711 377 0 0 711 377 
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 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 26 592 25 336 0 0 26 592 25 336 

Опис 

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року складає 25336 
тис. грн., зi зносом 64,57%. 
Основнi засоби, що не використовуються законсервованi, їх балансоа 
ввартiсть - 19546 тис. грн. Обмежень на використання  основних 
завсобiв не має. 
За 2011 рiк надiйшло на 286 тис. грн. машин та механiзмiв, вибуло 175 
тис. грн. затрати на ремонт основних фондiв в звiтному роцi склали 
13,6 тис. грн. 
Основнi засоби вiдображаються на балансi ПВАТ "Черкаський 
приладобудiвний завод" по собiвартостi з нарахуванням зносу. Знос 
нараховується згiдно встановлених норм Закону України "Про  
прибуток". 
Залишкова вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. складає 25336 
тис. грн. в т. ч.: 
-Будiвлi i споруди - 24031 тис. грн., рiвень придатностi - 36,2%. Ступiнь 
використання - 64,2%. 
-Машини та обладнання - 897 тис. грн., рiвень придатностi - 5,2%.  
Ступiнь використання - 63%. 
-Транспортнi засоби - 28 тис. грн., рiвень придатностi - 14,3 %. Ступiнь 
використання - 97%. 
-Iнструменти, прилади iншi - 3 тис. грн., рiвень придатностi - 62,54%. 
Ступiнь використання - 78%. 
В 2011 р. придбано, модернiзовано та полiпшено основних засобiв на 
286 тис. грн., списано по первiснiй вартостi 1061 тис. грн. 
На балансi ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" станом  на 31 
груднi 2011 року основнi засоби врахованi по первiснiй (переоцiненiй) 
вартостi в сумi 71506 тис. грн.,  сума зносу складає 46170 тис. грн., 



балансова (залишкова) вартiсть 25338 тис. грн. 
Термiн володiння основними засобами безстроковий. 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн.) 

23 081 24 308 

Статутний капітал (тис.грн.) 14 532 14 532 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн.) 

14 523 14 532 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського 
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. 
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = 
Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi 
зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи 
майбутнiх перiодiв. 
 
 

Висновок Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного 
капiталу. Вартiсть чистих ативiв ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод"  становить - 
23081 тис.грн., що на 8549 тис.грн.бiльше вартостi   статутного капiталу.  
 

 
13.3. 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 384 X X 
у тому числі:  
Кредит 31.03.2008 384 25 25.05.2009 
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 1 883 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 5 311 X X 

Усього зобов'язань X 7 578 X X 



Опис В перiод, що перевiрявся пiдприємство не користувалося 
позиками банкiв на  короткостроковiй  основi.  Залишок по 
отриманих короткострокових кредитах банку на початок року 
становила - 384 тис.грн. станом на 31.12.2010р. - 384тис.грн.За 
звiтний рiк позики не отримувалися. 
Основну суму поточних зобов'язань складають: розрахунки з 
постачальниками за товари, роботи, послуги - 1462 тис.грн. 
Поточнi зобовязання за розрахунками :з одержаних авансiв - 
158 тис.грн.,  з бюджетом - 1883 тис.грн., зi страхування - 2368 
тис. грн., з оплати працi - 246 тис.грн. 
Iншi поточнi зобовязання - 693 тис.грн.(податковий кредит з 
ПДВ., розрахунки з iншими кредиторами). 
  

 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Електричнi 

двигуни малої 
потужностi 

64351 9339 91 64170 9313 97 

2 Прилади 
електричнi 
охоронно та 
пожежної 
сигналiзацiї 

1 37 1 1 37 1 

3 Iншi 0 853 8 0 199 2 



13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Матерiали 12 

2 Комплектацiя 25 

3 з/п 6 

4 Нарахування з/п 3 

5 Обслуговування обладнання 10 

6 Загальновиробничi витрати 41 

7 Iншi затрати 3 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
26.04.2011 10.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
26.04.2011 29.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
10.05.2011 10.05.2011 Спростування 

 

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 2009 1 0 
2 2010 1 0 
3 2011 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна 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 у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше 
(запишіть) 

Нi 

 
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 5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 5 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  10 
 
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 комiтети не створено. 

Інше 
(запишіть) 

В складi наглядової ради комiтети не створено 



 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (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) 

Iншого не має. 

 
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) 
1. Член НР здiйснює свої повноваження вiдповiдно до статуту 
товариства та дотримується умов уповнов.-прав. Договору, 
трудового договору або контракту.2. Член НР повинен 
виконувати свої обов'язки особисто.3. Член НР не може бути 
одночасно Головою Правлiння,членом Правлiння, 
Головою(членом) ревiзiйної комiсiї 

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) 

Наказ ФДМУ №911 вiд 17.06.2011 року "Внесення змiн до складу 
наглядової ради" 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 



Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  7 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) так ні ні 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів так так так 
Секретар наглядової ради ні так ні 
Корпоративний секретар ні ні так 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами 

ні ні ні 

Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
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? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так так ні так 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

так ні ні так 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

так так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови так ні ні ні 



та членів наглядової ради 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

ні ні ні так 

Затвердження аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні 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)  ні 
 
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 (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Положення,щодо розпорядження майном товариства 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так ні так ні 

Інформація про 
акціонерів, які 

ні ні ні ні ні 



володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 
Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так ні так ні 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні ні так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (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 аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

Iншого не має. 

 
Чи змінювало акціонерне товариство 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) 

Аудитор не змiнювався. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  



Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

ДПУ в Черкаськiй.обл. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія 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) 

Iншого не має. 

 
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) 
 

 X 

 
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 

X 

Не визначились  
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 



Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 

Інше 
(запишіть) 

В зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та законодавства про депозитарну системуЗгiдно 
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.07.2010 року, у зв'язку з 
переведенням випуску iменних  цiнних паперiв з документарної форми 
iснування у бездокументарну форму iснування, припинено дiю договору 
№ 26-99 вiд 15.10.1999 року на ведення реєстру з власникiв iменних 
цiнних паперiв ПАТ "Акцiонерний промислово-iнвестицiйний банк в 
особi Фiлiї "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Черкаси"  (код 
ЄДРПОУ-09354099). Укладенi договори iз зберiгачем ТОВ "Алан-
Реєстр" (код ЄДРПОУ-25582859), № Е-1836 вiд 25.10.2010 року з 
депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" (код ЄДРПОУ-
30370711). Акт прийому-передачi системи реєстру вiд 05.11.2010 року. 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 
Акцiонерне товариство кодексу (принцiпiв, правил) корпоративного управлiння не має. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Акцiонерне товариство кодексу (принцiпiв, правил) корпоративного управлiння 
не має. 
 
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 (принцiпiв, правил) корпоративного управлiння не має. 
 

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 зміну 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 на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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 
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, 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 
 



КОДИ 
Дата 01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Черкаський приладобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Орган державного 
управління 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ за СПОДУ 8784 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 31.10.1 

Середня кількість працівників (1): 190 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 18000, Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Баланс 
на 31.12.2011 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:    
    залишкова вартість 010 0 0 
    первісна вартість 011 4 4 
    накопичена амортизація 012 ( 4 ) ( 4 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 1 106 1 096 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 26 592 25 336 
    первісна вартість 031 72 281 71 506 
    знос 032 ( 45 689 ) ( 46 170 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 



Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 27 698 26 432 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 1 445 1 546 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 543 406 
Готова продукція 130 731 954 
Товари 140 36 30 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 0 3 
    первісна вартість 161 0 3 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 0 0 
    за виданими авансами 180 582 607 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 230 246 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 4 50 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 1 0 
Усього за розділом II 260 3 572 3 842 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 1 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 31 270 30 275 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 14 532 14 532 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 44 222 44 222 
Резервний капітал 340 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -34 446 -35 673 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 24 308 23 081 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 



Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 0 0 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 0 0 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 384 384 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1 502 1 462 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 367 158 
    з бюджетом 550 2 125 1 883 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 1 535 2 368 
    з оплати праці 580 274 246 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 775 693 
Усього за розділом IV 620 6 962 7 194 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 31 270 30 275 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 
Примітки: Станом на 31.12.2011р. активи ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" склали -30275тис. 
грн., iз них : - необоротнi активи - 26432 тис.грн.; - оборотнi активи - 3842 тис.грн.; - витрати майбутнiх 
перiодiв - 1 тис.грн. Пасиви станом на 31.12.2011р.становили - 30275 тис.грн., з них : - власний капiтал - 
23081 тис.грн.; - забезпечення наступних платежiв i витрат - 0 тис.грн.; - довгостроковi зобов'язання - 0 
тис.грн.; - поточнi зобов'язання - 7194 тис.грн.; - доходи майбутнiх перiодiв - 0 тис.грн. 
 
Керівник    Соломко Володимир Андрiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Черкаський приладобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Орган державного 
управління 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ за СПОДУ 8784 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 31.10.1 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2011 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

010 11 436 7 404 

Податок на додану вартість 015 ( 1 888 ) ( 1 234 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

035 9 548 6 170 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 9 810 ) ( 6 364 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 0 0 

   збиток 055 ( 262 ) ( 194 ) 
Інші операційні доходи 060 5 547 1 824 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 3 877 ) ( 3 677 ) 
Витрати на збут 080 ( 105 ) ( 68 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2 525 ) ( 1 585 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 0 0 

    збиток 105 ( 1 222 ) ( 3 700 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи (1) 130 0 0 



Фінансові витрати 140 ( 5 ) ( 6 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 0 0 

    збиток 175 ( 1 227 ) ( 3 706 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 0 0 

    збиток 195 ( 1 227 ) ( 3 706 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 0 0 

    збиток 225 ( 1 227 ) ( 3 706 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 7 722 4 866 
Витрати на оплату праці 240 3 200 2 425 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 409 1 078 
Амортизація 260 1 135 1 088 
Інші операційні витрати 270 831 730 
Разом 280 14 297 10 187 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 58127880 58127880 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 58127880 58127880 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0,02111 -0,06376 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

330 -0,02111 -0,06376 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
Примітки: За 2011 рiк пiдприємство отримало чистий збиток в сумi - 1227 тис.грн. 
 
Керівник    Соломко Володимир Андрiйович 



 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 
Дата 31.12.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Черкаський приладобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 31.10.1 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

Звіт про рух грошових коштів 
За 2011 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 
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) 010 13 603 6 272 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 953 1 064 
Повернення авансів 030 0 0 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 70 
Цільового фінансування 060 0 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 959 1 478 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 10 336 ) ( 6 252 ) 
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 ) 
Повернення авансів 100 ( 0 ) ( 0 ) 
Працівникам 105 ( 2 647 ) ( 2 222 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 101 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 243 ) ( 76 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 749 ) ( 176 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 ( 167 ) ( 57 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 1 226 ) ( 99 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 46 2 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 



Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 46 2 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 0 0 
    необоротних активів 190 0 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 0 0 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 ) 
    майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 0 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 400 46 2 
Залишок коштів на початок року 410 4 2 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 50 4 
Примітки: Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року становлять - 50 тис.грн. в тому числi в 
iноземнiй валютi -0 тис.грн. 
 
Керівник    Соломко Володимир Андрiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський 
приладобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Орган державного 
управління 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ за СПОДУ 8784 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 31.10.1 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 14 532 0 0 44 222 0 -34 446 0 0 24 308 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 14 532 0 0 44 222 0 -34 446 0 0 24 308 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



засобів 
Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 -1 227 0 0 -1 227 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж 
викуплених акцій 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



(часток) 
Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 0 0 -1 227 0 0 -1 227 

Залишок на кінець 
року 

300 14 532 0 0 44 222 0 -35 673 0 0 23 081 

Примітки: Статутний капiтал сформовано в повному обсязi в сумi - 14532 тис.грн. Вiн подiлений на 58127880 шт. простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю - 0,25 грн. Статутний капiтал сформовано згiдно наказу ФДМУ №40 -АТ вiд 11.09.1998р. "Про перетворення державного пiдприємства 
"Черкський приладобудiвний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство "Черкаський приладобудiвний завод" в сумi 14531970 гривень. шляхом передачi 
державного майна в новостворене ВАТ. До складу iншого додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового 
капiталу на кiнець року становить - 44222 тис.грн. 3.Непокритий збиток становить на кiнець 2011 року - 35673 тис.грн. За 2011р. пiдприємство в 
результатi господарської дiяльностi отримало чистий збиток в сумi - 1227 тис.грн. 
 
Керівник    Соломко Володимир Андрiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Черкаський 
приладобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Орган державного 
управління 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ за СПОДУ 8784 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 10 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 31.10.1 

Одиниця виміру тис.грн. 
 

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 pік 
Форма №5 

I. Нематеріальні активи 
Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік 

Залишок на кінець 
року 

Групи нематеріальних активів 
Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Разом 080 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 
0 

 
II. Основні засоби 

у тому числі 
Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік 
Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

Групи основних засобів 
Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 
вартіст

ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 51 330 26 523 0 0 0 32 0 744 0 0 0 51 298 27 267 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 18 523 17 489 16 0 0 504 483 132 0 0 0 18 035 17 138 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 417 377 0 0 0 4 0 8 0 0 0 413 385 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 280 275 0 0 0 0 0 2 0 0 0 280 277 0 0 0 0 

Тварини 160 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 1 730 1 025 270 0 0 521 171 248 0 0 0 1 479 1 102 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 72 281 45 689 286 0 0 1 061 654 1 135 0 0 0 71 506 46 170 0 0 0 0 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 62 200 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 
11 586 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 



III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 0 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 1 096 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 286 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 

320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 286 1 096 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року 
Найменування показника Код рядка За рік 

довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 0 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 843 434 

Операційна курсова різниця 450 0 3 
Реалізація інших оборотних активів 460 117 0 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 644 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 68 

Інші операційні доходи і витрати 490 4 587 1 376 
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 



дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 5 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 0 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 55 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 0 
Поточний рахунок у банку 650 50 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 50 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 
0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-
вання 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн

я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 0 113 0 113 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 0 25 0 25 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 750 0 0 0 0 0 0 0 



витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 
 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 138 0 138 0 0 0 
 

VIII. Запаси 
Переоцінка за рік 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 564 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 437 0 0 

Паливо 820 8 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 
Будівельні матеріали  840 130 0 0 
Запасні частини 850 59 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 348 0 0 

Незавершене виробництво 890 406 0 0 
Готова продукція 900 954 0 0 
Товари 910 30 0 0 
Разом 920 2 936 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: 
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
0 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 
у т.ч. за строками не погашення  

Найменування показника 
Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 3 3 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 246 246 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 86 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 980 0 



винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 0 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 0 

 на кінець звітного року 1225 0 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 0 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 0 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 

1242 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 

1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 1 135 
Використано за рік - усього 1310 0 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 

1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 

1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 
 1317 0 

 



XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року 

вибуло за рік 
залишок на 
кінець року 

Групи біологічних активів 
Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Результат від первісного 
визнання 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 

Найменування показника 
Код  
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати 

Уцінка 
Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник    Соломко Володимир Андрiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 
 


