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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2018 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 14309572 
4. Місцезнаходження 
 18000 м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 0 (472) 66-28-79, 0 (472) 66-85-14 
6. Електронна поштова адреса 
 14309572@afr.com.ua ,   priborzavod@uch.net 
 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 26.04.2018 
 (дата) 
2. Квартальна інформація розміщена на 
сторінці http://pribor.ck.ua в мережі Інтернет 26.04.2018 
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 
1.  Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
7. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента  
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів  
    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
10. Інформація про конвертацію цінних паперів  
11. Інформація про заміну управителя  
12. Інформація про керуючого іпотекою  
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
15. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом 
забезпечення окремо)  



20. 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)  

21. Примітки: 
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не 
здiйснювалась, була вiдсутня, не виникла, не вiдбувалась): 
 
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря 
 
7. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 
 
    2) iнформацiя про облiгацiї емiтента 
 
    3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 
 
    4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента 
 
8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 
 
    2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 
 
    3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
 
    4) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв 
 
    5) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 
 
    6) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть 
 
9. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
 
10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв 
 
11. Iнформацiя про замiну управителя 
 
12. Iнформацiя про керуючого iпотекою 
 
13. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв 
 
14. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом 
 
15. Iнформацiя про iпотечне покриття: 
 
    1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття 
 
    2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 
 



    3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду 
 
    4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 
нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття  
 
16. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв 
 
17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку 
 
19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 немає 
3. Дата проведення державної реєстрації 

 19.07.1993 
4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  

 14531970 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 99,455 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 

 92 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 
 25.62 - Механiчне оброблення металевих виробiв 
 25.73 - Виробництво iнструментiв 
10. Органи управління підприємства 

 Вищим органом управлiння товариства є загальнi  збори акцiонерiв, виконавчий орган - 
правлiння, контролюючий - наглядова рада, ревiзiйна комiсiя. 
11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПАТ `МЕГАБАНК`, Харкiв 
2) МФО банку 
 351629 
3) поточний рахунок 
 26000230322 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 - 
5) МФО банку 
 - 
6) поточний рахунок 
 - 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Лiцензiя - Придбання, 

зберiгання, використання 
прекусорiв (списку 2 таблицi IV) 

серiя АЕ № 
575575 

23.12.2014 ДЕРЖАВНА СЛУЖБА 
УКРАЇНИ З КОНТРОЛЮ ЗА 

НАРКОТИКАМИ 

18.12.2019 



"Перелiку наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i 

прекурсорiв" 

Опис 
Строк дiї лiцензiї з 18.12.2014 року по 18.12.2019 року. Товариство не 
має прогнозiв щодо продовження термiну дiї лiцензiї пiсля її 
закiнчення. 

 

IV. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
1. Найменування 
 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЗЕТА" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 41428365 
4. Місцезнаходження 
 18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, Соснiвський район, ВУЛИЦЯ 30 РОКIВ 
ПЕРЕМОГИ , будинок 5/1 
5. Опис 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД", внесок - 1 000 000 грн, 100%. 
 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Колесник Андрiй Валерiйович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1971 
5. Освіта 
 Вища, Ризький авiацiйний унiверситет, технiчна експлуатацiя авiацiйного 
радiоелектронного обладнання, радiоiнженер 
6. Стаж роботи (років) 
 24 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова Смiлянської районної державної адмiнiстрацiї Черкаської областi 
8. Опис 
 До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у 
внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 
компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної 
компетенцiї цих органiв. 
 
Генеральний директор має право: 
 
1) Вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства. 
 
2) Без довiреностi здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо 
яких вiн був уповноважений Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був 



уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. 
 
3) Представляти Товариство без довiреностi в його вiдносинах з iншими юридичними та 
фiзичними особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i 
управлiння, державними та громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, 
самостiйно укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та 
iншi правочини, а для здiйснення яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень 
Товариства, необхiдно рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства - пiсля 
отримання рiшень вказаних органiв Товариства про вчинення таких правочинiв. 
 
4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або 
розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.  
 
5) Вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за 
кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних, 
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. 
 
6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених 
Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або 
Загальних зборiв. 
 
7) З урахуванням вимог Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й довiреностi 
працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд iменi 
Товариства юридично значимих дiй.  
 
8) Видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо 
дiяльностi Товариства. 
 
9) Приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин 
Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень Статуту.  
 
10) Надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов'язковими для виконання усiма особами, 
якi знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими 
представниками Товариства.  
 
11) Приймати рiшення та пiдписувати вiд iменi Товариства претензiї, позови, скарги, заяви, 
клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов'язанi або стосуються використання 
Товариством своїх прав та здiйсненням обов'язкiв як заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 
особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї, мiжнародних 
комерцiйних та iнших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та iнших 
державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого самоврядування. 
 
12) Здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi Статутом. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 
емiтента.  



 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 
протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року обрано персональний склад Дирекцiї товариства, а саме: 
Генеральним директором Товариства Колесника Андрiя Валерiйовича.  
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи  24 роки.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: мiський голова 
мiста Смiла Черкаської областi, директор з iнвестицiй, директор з логiстики, голова Смiлянської 
районної державної адмiнiстрацiї Черкаської областi, голова правлiння. 
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 
пiдприємствах. 
 
1. Посада 
 Комерцiйний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Трегубов Валерiй Леонiдович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1980 
5. Освіта 
 Вища. Харкiвський авiацiйниї iнститут 
6. Стаж роботи (років) 
 6 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник голови правлiння з комерцiйних питаль ПАТ "Черкаський приладобудiвний 
завод" 
8. Опис 
 До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у 
внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 
компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної 
компетенцiї цих органiв. 
 
Компетенцiя Дирекцiї: 
 
1) Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що 
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 
Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 
 
2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi 
показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх 
виконання. 
 
3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних 



показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних 
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших 
планiв Товариства. 
 
4) Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства. 
 
5) Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання. 
 
6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi. 
 
7) За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання 
коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом. 
 
8) Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком 
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних 
зборiв та/або Наглядової ради. 
 
9) Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно 
до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо 
скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень 
Загальних зборiв.  
 
10) Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв 
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства.  
 
11) Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення 
Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв 
Товариства. 
 
12) Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо 
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства. 
 
13) За погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 
 
14) Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 
 
15) Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних 
пiдроздiлiв Товариства. 
 
16) Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання 
договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, 



за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту та/або чинного 
законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або 
рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.  
 
17) Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 
акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 
 
18) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у 
створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або 
заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi 
органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство. 
 
19) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо вiдчуження та/або 
придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших 
юридичних осiб. 
 
20) Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.  
 
21) З урахуванням вимог Статуту приймає рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства 
iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми 
особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, 
в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) 
яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою. 
 
22) Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли 
Товариства.  
 
23) Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 
третiми особами. 
 
24) Забезпечує ефективне використання активiв Товариства.  
 
25) Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi 
фiнансовим планом (бюджетом) Товариства.  
 
26) Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними 
рiшеннями Наглядової ради. 
 
27) Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно 
отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 
емiтента.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 



протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року обрано персональний склад Дирекцiї товариства, а саме: 
Комерцiйним директором Трегубова Валерiя Леонiдовича.  
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 6 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:заступник голови 
правлiння з комерцiйних питань. .  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 
пiдприємствах. 
 
1. Посада 
 Член дирекцiї-Виробничий директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Корсун Олександр Георгiйович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1970 
5. Освіта 
 Вища.Черкаська академiя менеджменту 
6. Стаж роботи (років) 
 30 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 заступник голови Смiлянської райдержадмiнiстрацiї Черкаської областi 
8. Опис 
 До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у 
внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до 
компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, в тому числi i виключної 
компетенцiї цих органiв. 
 
Компетенцiя Дирекцiї: 
 
1) Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що 
чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї 
Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 
 
2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi 
показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), 
рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх 
виконання. 
 
3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних 
показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних 
фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших 
планiв Товариства. 
 
4) Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства. 



 
5) Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання. 
 
6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi. 
 
7) За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання 
коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом. 
 
8) Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком 
внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних 
зборiв та/або Наглядової ради. 
 
9) Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно 
до положень чинного законодавства та Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо 
скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень 
Загальних зборiв.  
 
10) Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв 
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства.  
 
11) Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення 
Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв 
Товариства. 
 
12) Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо 
органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та 
посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального 
директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою 
Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв 
Товариства. 
 
13) За погодженням iз Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також 
самостiйно призначає та звiльняє керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 
 
14) Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та 
функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 
 
15) Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних 
пiдроздiлiв Товариства. 
 
16) Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання 
договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, 
за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до Статуту та/або чинного 
законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або 
рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.  
 
17) Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 



акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 
 
18) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у 
створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або 
заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi 
органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство. 
 
19) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо вiдчуження та/або 
придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших 
юридичних осiб. 
 
20) Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.  
 
21) З урахуванням вимог Статуту приймає рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства 
iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми 
особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, 
в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) 
яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою. 
 
22) Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли 
Товариства.  
 
23) Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i 
третiми особами. 
 
24) Забезпечує ефективне використання активiв Товариства.  
 
25) Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi 
фiнансовим планом (бюджетом) Товариства.  
 
26) Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними 
рiшеннями Наглядової ради. 
 
27) Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно 
отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 
емiтента.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства.. Наглядовою радою ПрАТ "ЧПЗ"(протокол 
№6/2017 вiд 19.06.2017) погоджено структуру Товариства i затверджено склад Дирекцiї в 
кiлькостi 5-ти осiб, вiдповiдно до Статуту Товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 
протокол №6/2017 вiд 19.06.2017 року обрано Членом дирекцiї - Виробничим директором 
Корсуна Олександра Георгiйовича.  
 



Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 30 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: черговий по 
залiзничнiй станцiї iм.Т.Шевченка м.Смiла, заступник начальника станцiї Черкаси по 
оперативнiй роботi, заступник начальника станцiї iм.Т.Г.Шевченко по оперативнiй роботi 
м.Смiла, перший заступник голови Смiлянської райдержадмiнiстрацiї Черкаської областi.    
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 
пiдприємствах. 
 
 
 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зима Леся Анатолiївна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1979 
5. Освіта 
 Вища, Черкаська академiя банкiвської справи НБУ 
6. Стаж роботи (років) 
 18 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "ЧПЗ" головний бухгалтер 
8. Опис 
 До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i 
ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є 
забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, 
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з 
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, 
органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 
операцiй. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису 
емiтента.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 
(протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) достроково припинено повноваження Правлiння 
товариства в повному складi, а саме припинено повноваження, як Члена правлiння Зими Лесi 
Анатолiївни. 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  



 
Загальний стаж роботи 18 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний 
бухгалтер.  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 
пiдприємствах. 
 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Волкова-Кузiна Свiтлана Євгенiївна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1963 
5. Освіта 
 Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут за спецiальнiстю "Будiвництво мостiв i 
тунелiв", квалiфiкацiя "Iнженер-будiвельник". 
6. Стаж роботи (років) 
 28 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України. 
8. Опис 
 Голова Наглядової ради: 
 
1) Органiзовує та керує роботою Наглядової ради. 
 
2) Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. 
 
3) Затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради. 
 
4) Постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, 
виступає вiд iменi Наглядової ради та представляє її права та iнтереси у взаємовiдносинах iз 
ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради - представляє iнтереси Наглядової ради у 
взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними особами. 
 
5) Готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний 
стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення мети 
Товариства. 
 
6) Пiдписує вiд iменi Наглядової ради розпорядження, що видаються на пiдставi рiшень 
Наглядової ради.  
 
7) На пiдставi рiшень Загальних зборiв, пiдписує i розриває договори мiж Товариством та 
членами Ревiзiйної комiсiї. 
 
8) На пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради пiдписує вiд iменi Товариства трудовий 
договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або директора, 
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього. 



 
9) Надає Наглядовiй радi пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем. 
 
10) Здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її 
функцiй та задач.  
 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  
 
1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi Статутом та дiючим законодавством 
до компетенцiї Загальних зборiв), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо 
складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту;  
 
4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями 
порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами; 
 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
6) прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  
 
9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорiв;  
 
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення 
розмiру їх винагороди;  
 
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора та/або директора; 
 
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх 
створення);  
 
13) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, 
яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди 
(оплати працi); 
 
14) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) 
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; 



 
15) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, 
потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за 
власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє 
затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, 
розмiру їх винагороди; 
 
16) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби 
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього 
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту 
Товариства; 
 
17) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
 
18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника 
Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової 
ради (далi - Секретар Наглядової ради);  
 
19) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
 
20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 
 
21) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання 
такого договору; 
 
22) обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; 
 
23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також 
прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
 
26) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, 
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi 
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в 



установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi 
юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов 
прийняття рiшень такими представниками;  
 
27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; 
 
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених Статутом та законом;  
 
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
 
32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 
 
33) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi 
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення 
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi 
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; 
 
34) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi 
на виконання рiшень Загальних зборiв; 
 
35) заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та 
прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
 
36) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть); 
 
37) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 
 
38) погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним 
бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 
39) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та 
доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує 



попереднього погодження з Наглядовою радою; 
 
40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом та Статутом. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кiлькостi 5 осiб, а саме: Членом Наглядової ради Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну. Посадова 
особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Волкова-Кузiна С.Є. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням 
Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" (протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Головою 
Наглядової ради товариства Волкову-Кузiну Свiтлану Євгенiївну.  
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 28 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по 
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України. 
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду 
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945). 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гриненко Рита Леонiдiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1963 
5. Освіта 
 Вища, закiнчила  Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за 
спецiальнiстю "Геологiчна зйомка, пошуки та розвiдка корисних копалин", квалiфiкацiя 
"iнженер - геолог";  Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю 
"правознавс 
6. Стаж роботи (років) 
 36 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України.  
8. Опис 
 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  



 
1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi Статутом та дiючим законодавством 
до компетенцiї Загальних зборiв), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо 
складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту;  
 
4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями 
порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами; 
 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
6) прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  
 
9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорiв;  
 
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення 
розмiру їх винагороди;  
 
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора та/або директора; 
 
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх 
створення);  
 
13) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, 
яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди 
(оплати працi); 
 
14) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) 
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; 
 
15) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, 
потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за 
власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє 
затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, 
розмiру їх винагороди; 
 



16) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби 
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього 
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту 
Товариства; 
 
17) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
 
18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника 
Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової 
ради (далi - Секретар Наглядової ради);  
 
19) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
 
20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 
 
21) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання 
такого договору; 
 
22) обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; 
 
23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також 
прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
 
26) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, 
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi 
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в 
установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi 
юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов 
прийняття рiшень такими представниками;  
 
27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; 



 
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених Статутом та законом;  
 
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
 
32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 
 
33) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi 
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення 
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi 
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; 
 
34) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi 
на виконання рiшень Загальних зборiв; 
 
35) заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та 
прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
 
36) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть); 
 
37) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 
 
38) погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним 
бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 
39) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та 
доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує 
попереднього погодження з Наглядовою радою; 
 
40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом та Статутом.Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi 
посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для 
приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 



паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кiлькостi 5 осiб, а саме: Членом Наглядової ради Гриненко Риту Леонiдiвну (паспорт серiя СО 
№ 086088, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 20.04.1999р.). Посадова особа 
не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Гриненко Р.Л. є 
представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, 
мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної 
особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 
(протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Заступника Голови Наглядової ради товариства 
Гриненко Риту Леонiдiвну 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 36 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по 
теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента бiймала посаду головного спецiалiста Фонду 
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945). 
 
1. Посада 
 Секретар Наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кузуб Тетяна Олександрiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1980 
5. Освіта 
 Вища, Уманський державний педагогiчний унiверситет iменi П. Тичини за спецiальнiстю 
"Фiнанси", квалiфiкацiя "економiст". 
6. Стаж роботи (років) 
 7 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України.  
8. Опис 
 Секретар Наглядової ради: 
 
1) За дорученням Голови Наглядової ради повiдомляє всiх членiв Наглядової ради про 
проведення чергових та позачергових засiдань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої 
iнформацiї та документiв, якi необхiднi членам Наглядової ради для виконання своїх 
повноважень. 
 
2) Забезпечує Голову та членiв Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та документацiєю; 
 
3) Надсилає запити органам управлiння Товариства про надання документiв та iнформацiї, 



необхiдної членам Наглядової ради, здiйснює облiк кореспонденцiї, яка адресована Наглядовiй 
радi, та у необхiдних випадках органiзовує пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей. 
 
4) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та 
iншим посадовим особам органiв управлiння Товариства. 
 
5) Веде та пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради. 
 
6) Iнформує всiх членiв Наглядової ради про рiшення, прийнятi Наглядовою радою шляхом 
заочного голосування. 
 
7) Складає протоколи засiдань Наглядової ради та iнших документiв Наглядової ради, 
органiзовує їх належне зберiгання. 
 
8) Органiзовує зберiгання штампiв (за наявностi) та бланкiв Наглядової ради. 
 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  
 
1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi Статутом та дiючим законодавством 
до компетенцiї Загальних зборiв), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо 
складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту;  
 
4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями 
порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами; 
 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
6) прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  
 
9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорiв;  
 
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення 
розмiру їх винагороди;  
 
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора та/або директора; 



 
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх 
створення);  
 
13) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, 
яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди 
(оплати працi); 
 
14) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) 
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; 
 
15) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, 
потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за 
власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє 
затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, 
розмiру їх винагороди; 
 
16) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби 
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього 
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту 
Товариства; 
 
17) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
 
18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника 
Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової 
ради (далi - Секретар Наглядової ради);  
 
19) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
 
20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 
 
21) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання 
такого договору; 
 
22) обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; 
 
23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 



та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також 
прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
 
26) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, 
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi 
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в 
установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi 
юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов 
прийняття рiшень такими представниками;  
 
27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; 
 
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених Статутом та законом;  
 
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
 
32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 
 
33) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi 
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення 
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi 
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; 
 
34) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi 
на виконання рiшень Загальних зборiв; 
 
35) заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та 
прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
 
36) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть); 



 
37) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 
 
38) погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним 
бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 
39) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та 
доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує 
попереднього погодження з Наглядовою радою; 
 
40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом та Статутом.Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi 
посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для 
приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 
паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кiлькостi 5 осiб, а саме: Членом Наглядової ради Кузуб Тетяну Олександрiвну. Посадова особа 
не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Кузуб Т.О. є 
представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, 
мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної 
особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "ЧПЗ" 
(протокол №5/2017 вiд 11.05.2017 року) обрано Секретарем Наглядової ради товариства Кузуб 
Тетяну Олександрiвну. 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 7 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по 
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду 
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945).  
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Дубiнська Людмила Михайлiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1972 
5. Освіта 
 Вища, Унiверситет економiки та права "КРОК" за спецiальнiстю "Фiнанси", квалiфiкацiя  



"Магiстр з фiнансiв" 
6. Стаж роботи (років) 
 26 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України 
8. Опис 
 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  
 
1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi Статутом та дiючим законодавством 
до компетенцiї Загальних зборiв), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо 
складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту;  
 
4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями 
порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами; 
 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
6) прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  
 
9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорiв;  
 
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення 
розмiру їх винагороди;  
 
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора та/або директора; 
 
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх 
створення);  
 
13) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, 
яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди 
(оплати працi); 
 
14) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) 
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; 



 
15) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, 
потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за 
власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє 
затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, 
розмiру їх винагороди; 
 
16) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби 
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього 
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту 
Товариства; 
 
17) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
 
18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника 
Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової 
ради (далi - Секретар Наглядової ради);  
 
19) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
 
20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 
 
21) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання 
такого договору; 
 
22) обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; 
 
23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також 
прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
 
26) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, 
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi 
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в 



установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi 
юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов 
прийняття рiшень такими представниками;  
 
27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; 
 
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених Статутом та законом;  
 
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
 
32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 
 
33) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi 
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення 
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi 
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; 
 
34) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi 
на виконання рiшень Загальних зборiв; 
 
35) заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та 
прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
 
36) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть); 
 
37) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 
 
38) погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним 
бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 
39) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та 
доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує 



попереднього погодження з Наглядовою радою; 
 
40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом та Статутом.Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi 
посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для 
приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 
паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кiлькостi 5 осiб, а саме: Членом Наглядової ради Дубiнську Людмилу Михайлiвну. Посадова 
особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Дубiнська 
Л.М. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка 
"юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 26 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по 
сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України. 
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду 
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945). 
 
1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Стрельников Павло Олександрович 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1957 
5. Освіта 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України 
6. Стаж роботи (років) 
 43 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Головний спецiалiст Фонду державного майна України 
8. Опис 
 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  
 
1) затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi Статутом та дiючим законодавством 
до компетенцiї Загальних зборiв), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо 
складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi 



вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту;  
 
4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями 
порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами; 
 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
6) прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  
 
9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та директорiв;  
 
10) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення 
розмiру їх винагороди;  
 
11) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директорiв вiд 
здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Генерального директора та/або директора; 
 
12) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх 
створення);  
 
13) затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, 
яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди 
(оплати працi); 
 
14) визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) 
мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; 
 
15) визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, 
потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за 
власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє 
затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, 
розмiру їх винагороди; 
 
16) запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби 
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього 
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту 
Товариства; 
 



17) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних 
структурних пiдроздiлiв; 
 
18) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника 
Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової 
ради (далi - Секретар Наглядової ради);  
 
19) утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження 
положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та 
переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 
вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради;  
 
20) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 
 
21) обрання Реєстрацiйної комiсiї (за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"), прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 
депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання 
такого договору; 
 
22) обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання 
Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами; 
 
23) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 
24) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом, а також 
прийняття рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, про виплату дивiдендiв; 
 
25) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;  
 
26) прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, 
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi 
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в 
установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi 
юридичних осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов 
прийняття рiшень такими представниками;  
 
27) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства; 
 
28) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 
передбачених Статутом та законом;  
 
29) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 



акцiй;  
 
30) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
31) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
 
32) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 
дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 
 
33) прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi 
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення 
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi 
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; 
 
34) прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi 
на виконання рiшень Загальних зборiв; 
 
35) заслуховування iнформацiї Генерального директора про стан дiяльностi Товариства та 
прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 
Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; 
 
36) розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi 
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень 
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть); 
 
37) прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства, 
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них; 
 
38) погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним 
бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, 
вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 
 
39) прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та 
доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує 
попереднього погодження з Наглядовою радою; 
 
40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом та Статутом.Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi 
посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для 
приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 
паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Наглядову раду товариства в 
кiлькостi 5 осiб, а саме: Членом Наглядової ради Стрельникова Павла Олександровича. 



Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства. 
Стрельнiков П.О. є представником акцiонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ, мiсцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 
(частка "юридичної особи" в статутному капiталi товариства 99,455359 %). 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 43 роки.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2012 року по 
теперiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного спецiалiста Фонду 
державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 
18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945). 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Скороход Раїса Володимирiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1961 
5. Освіта 
 Вища, Чернiвецький державний унiверситет за спецiальнiстю "Хiмiк", квалiфiкацiя 
"Хiмiк. Викладач",  Тернопiльська академiя народного господарства за спецiальнiстю "Фiнанси 
i кредит", квалiфiкацiя "Економiст" 
6. Стаж роботи (років) 
 32 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Начальник вiддiлу Фонду державного майна України. 
8. Опис 
 Функцiї Ревiзiйної комiсiї: 
 
1) Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв 
розвитку Товариства. 
 
2) Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, 
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх 
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 
 
3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного 
законодавства України, цього Статуту.  
 
4) Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 
 
5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та 
повнотою виплати дивiдендiв. 
 



6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 
 
7) Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання коштiв 
резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 
 
8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 
 
9) Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором. 
 
10) Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 
 
11) Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй 
для органiв управлiння Товариства. 
 
12) Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного 
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 
 
13) Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй 
Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв. 
 
14) Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства. 
 
15) Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, брано Ревiзiйну комiсiю товариства в 
кiлькостi 3 осiб, а саме: обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Скороход Раїсу Володимирiвну. Особа 
обрана на посаду термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу).  
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 32 роки.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 року по 
сьогоднiшнiй час заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу, 2012-2014 роки 
начальник вiддiлу Фонду державного майна України. 
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду заступника начальника управлiння - 
начальник вiддiлу Фонду державного майна України (мiсцезнаходження - Україна, 01133, м. 
Київ, вул. Генерала Алмазова 18/9, код за ЄДРПОУ - 00032945). 
 



 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Пасiчник Свiтлана Вячеславiвна 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4. Рік народження 
 1990 
5. Освіта 
 Вища, ПВНЗ "Європейський унiверситет" за спецiальнiстю "Фiнанси та кредит", 
квалiфiкацiя - спецiалiст 
6. Стаж роботи (років) 
 8 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ГУ ДФС у Черкаськiй областi, головний державний ревiзор-iнспектор 
8. Опис 
 Функцiї Ревiзiйної комiсiї: 
 
1) Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв 
розвитку Товариства. 
 
2) Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, 
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх 
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 
 
3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного 
законодавства України, цього Статуту.  
 
4) Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 
 
5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та 
повнотою виплати дивiдендiв. 
 
6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 
 
7) Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання коштiв 
резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 
 
8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 
 
9) Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором. 
 
10) Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 
 
11) Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй 



для органiв управлiння Товариства. 
 
12) Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного 
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 
 
13) Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй 
Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв. 
 
14) Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства. 
 
15) Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.  
 
У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Ревiзiйну комiсiю товариства в 
кiлькостi 3 осiб, а саме: обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Пасiчник Свiтлану Вячеславiвну. 
Особа обрана на посаду термiном до прийняття рiшення Загальними зборами про припинення 
повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу). 
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Загальний стаж роботи 8 рокiв.  
 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:головний 
державний ревiзор-iнспектор ГУ ДФС в Черкаськiй областi .  
 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду головного державного 
ревiзора-iнспектора ГУ ДФС в Черкаськiй областi .  
 
 
 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї - представник за дорученням 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00032945 
4. Рік народження 
 0 
5. Освіта 
 - 
6. Стаж роботи (років) 
 0 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Iнформацiя не надається тому, що Членом ревiзiйної комiсiї обрана "юридична особа" 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ  



8. Опис 
 Функцiї Ревiзiйної комiсiї: 
 
1) Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв 
розвитку Товариства. 
 
2) Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, 
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх 
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 
 
3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради а з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного 
законодавства України, цього Статуту.  
 
4) Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 
 
5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та 
повнотою виплати дивiдендiв. 
 
6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 
 
7) Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання коштiв 
резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 
 
8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо 
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 
 
9) Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним 
директором. 
 
10) Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 
 
11) Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 
виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй 
для органiв управлiння Товариства. 
 
12) Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного 
облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 
 
13) Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй 
Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв. 
 
14) Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства. 
 
15) Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв. 
 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi 
емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних 
акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв.  
 



У зв'язку зi змiною типу товариства та затвердженням нової редакцiїї Статуту в звiтному перiодi 
вiдбулися змiни в персональному складi товариства. Рiшенням чергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 вiд 20.04.2017 року, обрано Ревiзiйну комiсiю товариства в 
кiлькостi 3 осiб, а саме: Членом Ревiзiйної комiсiї "юридичну особу" ФОНД ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАЇНИ (код 00032945, мiсцезнаходження: 001133м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 
18/9) представник за дорученням. "Юридична особа" особа є акцiонером емiтента i володiє 
часткою в статутному капiталi товариства 99,455359 %.  
 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 
Iнформацiя, щодо року народження; освiти; стажу роботи; загального стажу роботи; перелiку 
попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв; перелiку будь-яких посад на 
iнших пiдприємствах не надається тому, що Членом наглядової ради є "юридична особа" - 
Фонду Державного майна України (представник за дорученням). 
 
 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 30370711 
4. Місцезнаходження 
 04071, Україна, Київська обл., - р-н, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 1340 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 13.07.2015 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-591-04-04 044-591-04-04 
8. Вид діяльності 
 Депозитарна дiяльнiсть 
9. Опис 
 СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФIНАНСОВИХ 
УСТАНОВ, ЯКI НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ. 
 
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними 
дiяльнiсть (основний); 
 
Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, торгiвля криптосистемами i 
засобами криптографiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана 
Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 05.03.2015 
року. 
 
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ №271467, видана 
Адмiнiстрацiєю Державної служби спецiалiзованого звязку та захисту iнформацiї, 03.03.2015 
року 
 
 
 



1. Найменування 
 ТОВ "АЛАН-РЕЄСТР" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 25582859 
4. Місцезнаходження 
 18000, м. Черкаси, вул. Смiлянська,145 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АЕ №286574 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 08.10.2013 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 0472651382 0472651382 
8. Вид діяльності 
 ДЕПОЗИТАРНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЗБЕРIГАЧА ЦIННИХ ПАПЕРIВ 
9. Опис 
 ДЕПОЗИТАРНА ДIЯЛЬНIСТЬ ЗБЕРIГАЧА ЦIННИХ ПАПЕРIВ 
 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

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 
17.09.2010 93/23/1/201

0 
Депатрамент 

Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку у 
Центральному регiонi 

UA4000092183 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

0,25 58127880 14531970 100 

Опис 

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. 
 
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" (ПАТ 
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД") вiд 20 квiтня 2017 року прийнято рiшення про змiну типу Товариством з публiчного на 
приватне, здiйснено замiну Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. 
 
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на ПАТ "Черкаський приладобудiвний завод" вiд 17 вересня 2010 року, реєстрацiйний номер  
93/23/1/2010, дата видачi  вiд 22 липня 2011 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть. 
 
Отримано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ 
ЗАВОД", реєстрацiйний №93/23/1/2010, дата реєстрацiї 17 вересня 2010 року, дата видачi 15 вересня 2017 року, видане Депатраментом 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у Центральному регiонi.    
 
 

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 84 X X 

у тому числі:  
ЧФ ТОВ ДЕЛЬТА БАНК" м. 
Черкаси, довгостроковi кредити 

31.03.2008 84 22 26.02.2009 

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 13576 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 14539 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 28199 X X 
Опис - 

 
 





КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 92 
Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 0 0 
    первісна вартість 1001 0 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 17 180 16 866 
    первісна вартість 1011 63 141 63 114 
    знос 1012 ( 45 961 ) ( 46 248 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 17 180 16 866 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 1 158 1 169 
Виробничі запаси 1101 159 140 
Незавершене виробництво 1102 410 501 
Готова продукція 1103 589 528 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 1 805 1 832 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 152 110 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 620 924 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 75 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 50 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 14 50 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 153 104 
Усього за розділом II 1195 3 902 4 264 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 21 082 21 130 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 532 14 532 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 3 999 3 985 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24 451 -25 586 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 -5 920 -7 069 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 84 84 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 84 84 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 727 484 
    розрахунками з бюджетом 1620 12 783 13 576 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 9 697 10 101 
    розрахунками з оплати праці 1630 2 370 2 789 
    одержаними авансами 1635 152 60 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 239 158 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 950 947 
Усього за розділом IІІ 1695 26 918 28 115 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 21 082 21 130 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2018 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 1 104 1 130 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 724 ) ( 1 355 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 620 ) ( 225 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 523 620 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 113 ) ( 1 114 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 17 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 925 ) ( 1 085 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 135 ) ( 1 821 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 37 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 1 135 ) ( 1 784 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 1 135 ) ( 1 784 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 135 -1 784 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 693 501 
Витрати на оплату праці 2505 1 481 1 219 
Відрахування на соціальні заходи 2510 321 292 
Амортизація 2515 312 288 
Інші операційні витрати 2520 955 282 
Разом 2550 3 762 2 582 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 58 127 880 58 127 880 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 58 127 880 58 127 880 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,001950 -0,003070 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -0,001950 -0,003070 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 
Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2018 року 

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 859 1 204 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 56 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 221 143 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 504 285 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 772 ) ( 694 ) 
Праці 3105 ( 788 ) ( 736 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 37 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 3 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 44 ) ( 30 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 36 132 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 5 20 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 5 ) ( 60 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -40 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 36 92 
Залишок коштів на початок року 3405 14 38 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 50 130 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
Звіт про власний капітал 

За 1 квартал 2018 року 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 14 532 0 3 999 0 -24 451 0 0 -5 920 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 14 532 0 3 999 0 -24 451 0 0 -5 920 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 -1 135 0 0 -1 135 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 -14 0 0 0 0 -14 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -14 0 -1 135 0 0 -1 149 
Залишок на кінець року  4300 14 532 0 3 985 0 -25 586 0 0 -7 069 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 
Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 92 
Адреса, телефон: 18000 м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 5/1, 0 (472) 66-28-79 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2018 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 0 0 
    первісна вартість 1001 0 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 17 180 16 877 
    первісна вартість 1011 63 141 63 125 
    знос 1012 ( 45 961 ) ( 46 248 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 17 180 16 877 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 1 612 1 721 
Виробничі запаси 1101 613 692 
Незавершене виробництво 1102 410 501 
Готова продукція 1103 589 528 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 2 104 2 046 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 206 208 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 75 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 15 50 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 15 50 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 511 620 
Усього за розділом II 1195 4 448 4 720 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 21 628 21 597 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 532 14 532 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 3 999 3 985 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24 467 -25 603 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Неконтрольована частка 1490 0 0 
Усього за розділом I 1495 -5 936 -7 086 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 84 84 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 84 84 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 39 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 974 606 
    розрахунками з бюджетом 1620 12 852 13 615 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 9 698 10 104 
    розрахунками з оплати праці 1630 2 376 2 801 
    одержаними авансами 1635 390 329 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 239 158 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 951 947 
Усього за розділом IІІ 1695 27 480 28 599 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 21 628 21 597 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2018 року 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 2 328 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 870 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 542 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 1 523 0 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 192 ) ( 0 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 925 ) ( 0 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 136 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 1 136 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 1 136 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 136 0 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1 867 0 
Витрати на оплату праці 2505 1 522 0 
Відрахування на соціальні заходи 2510 331 0 
Амортизація 2515 312 0 
Інші операційні витрати 2520 955 0 
Разом 2550 4 987 0 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 581 278 880 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 581 278 880 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,019540 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 -0,019540 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 
Дата 31.03.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2018 року 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 956 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 535 0 
Надходження від повернення авансів 3020 7 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 221 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 543 0 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 174 ) ( 0 ) 
Праці 3105 ( 814 ) ( 0 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 188 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 182 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 44 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 35 0 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 5 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 5 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 35 0 
Залишок коштів на початок року 3405 15 0 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 50 0 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



КОДИ 

Дата 31.03.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

за ЄДРПОУ 14309572 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 1 квартал 2018 року  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 14 532 0 3 999 0 -24 467 0 0 -5 936 0 -5 936 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 

початок року  
4095 14 532 0 3 999 0 -24 467 0 0 -5 936 0 -5 936 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 -1 136 0 0 -1 136 0 -1 136 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 -14 0 0 0 0 -14 0 -14 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -14 0 -1 136 0 0 -1 150 0 -1 150 
Залишок на кінець року  4300 14 532 0 3 985 0 -25 603 0 0 -7 086 0 -7 086 

 
Керівник    Колесник Андрiй Валерiйович 
 
Головний бухгалтер   Зима Леся Анатолiївна 



 


