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Титульний аркуш 
 

20.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 541/100 

(вихідний реєстраційний номер електронного 

документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Раабе Вiталiй Германович 

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

уповноваженої особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05390419 

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

292 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, (0472) 64-43-14 

6. Адреса електронної пошти: 05390419@afr.com.ua; 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення 

наглядової ради емітента від 20.04.2021, Наглядової ради №14 вiд 20.04.2021 року 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 

ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://bus.ck.ua/download/ 20.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість 

прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає  
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більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 

такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 

права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  

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

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

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)  
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зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

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

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

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

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

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах 

Iнформацiя  не надається тому, що товариство протягом звiтного перiоду не приймало участi в iнших 

юридичних особах. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного  секретаря. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не має власного 

кодексу корпоративного управлiння. 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство. 

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

7. Судовi справи емiтента. 

Iнформацiя  не надається тому, що  судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 

на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi. 

10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв) 

1)Управлiння Товариством, його поточною дiяльнiстю, захист прав акцiонерiв Товариства, перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюють його органи, а саме: Загальнi збори; 

Наглядова рада; Виконавчий орган - правлiння; Ревiзiйна комiсiя.  

2) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв). 

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

була проведена приватизацiя i створено Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Черкаський авторемонтний 

завод", засновником якого виступило Мiнiстерство транспорту України. 

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 

Iнформацiя не надається тому, що  змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалися . 

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими 

стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
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акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 

пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру: 

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

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

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

5) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство боргових цiнних паперiв не випускало. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств в iдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  

6) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду придбання власних акцiй акцiонерне 

товариство не проводило. 

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва). 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента. 

Iнформацiя не надається тому, що  у власностi працiвникiв емiтента цiннi папери (крiм акцiй) такого 

емiтента вiдсутнi. 

20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента. 

Iнформацiя не надається тому, що у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутнi. 

21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

Iнформацiя не надається тому, що будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. 

22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 

якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами 

обмеження таких прав передано iншiй особi. 

Iнформацiя не надається тому, що емiтент не має голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено. 

23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами. 

Iнформацiя не надається тому, що за результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо 

виплати дивiдендiв не приймалось. 

25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв приватних акцiонерних товариств вiдповiдно 

до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого 

емiтента, яка наявна в емiтента. 
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Iнформацiя не надається тому, що акцiонернi або корпоративнi договори, мiж акцiонерами 

(учасниками) емiтента не укладалися. 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом. 

Iнформацiя не надається тому, що будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. 

36-45. Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi 

облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

Банки, що обслуговують емiтента: 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

нацiональнiй валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

2) IBAN  UA883052990000026004041609544 

3) поточний рахунок  UA883052990000026004041609544 

4) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

iноземнiй валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

5) IBAN  UA233052990000026008001616023 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

нацiональнiй валютi 

АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 

2) IBAN UA933204780000026006924892721 

3) поточний рахунок   UA933204780000026006924892721  

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

нацiональнiй валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

2) IBAN 

 UA883052990000026004041609544 

3) поточний рахунок 

        UA883052990000026004041609544 

4) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

iноземнiй валютi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

5) IBAN 

UA233052990000026008001616023 

1) найменування банку (фiлiї, вiддiлення банку), який обслуговує емiтента за поточним рахунком у 

нацiональнiй валютi 

АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 

2) IBAN 

 UA933204780000026006924892721 

3) поточний рахунок 

 UA933204780000026006924892721  

 

17.07.2020 15.06.2020 Вiдомостi про проведення позачергових загальних зборiв 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 27.06.1994 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 162964500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 414 

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

 29.10 - Виробництво автотранспортних засобiв (основний), 

 45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами 

 45.20 - Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

національній валюті 

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", МФО 380582 

2) IBAN 

 UA423805820000026006020306007 

3) поточний рахунок 

 UA423805820000026006020306007 

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

валюті 

 Черкаська Регiональна Дирекцiя АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МIЖНАРОДНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", МФО 380582 

5) IBAN 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

6) поточний рахунок 

 UA 4238058200000260060220306007/840 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента 
1) Найменування 

 ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ВIДДIЛ МАРКЕТИНГУ" АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" У М. 

КИЄВI" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 04655, Оболонський р-н, м. Київ, вул.. Сiрецька, будинок 9, корпус 1-Ф 

3) Опис 

 Код ЄДРПОУ ВП: 40595427 

29.10 Виробництво автотранспортних засобiв. 

 

XI. Опис бізнесу 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно в звiтному перiодi не вiдбувалися. 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" знаходиться в пiвденнiй промисловiй зонi м. Черкас i займає територiю 

площею 5,72 га (57 232кв.м.), вартiсть землi 20 976 100,32 грн. Земельна дiлянка належить до категорiї 
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земель промисловостi, транспорту зв'язку, енергетики, оборони та iншого призначення, та надана на умовах 

оренди строком на 49 рокiв. Мiсцезнаходження земельної дiлянки дозволяє максимально використати 

iнфраструктуру мiста з використанням iснуючих мереж електропостачання, водопостачання, газопостачання. 

Пiдприємство створене с метою одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах акцiонерiв. 

Основними видами дiяльностi пiдприємства є: 

- виробництво автотранспортних засобiв (код 29.10); 

- торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами (код 45.11); 

- технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв.  

На даний момент пiдприємство в основному зосередило зусилля на виробництвi автобусiв торгової марки 

"ATAMAN", крупно вузловому складанню вантажних автомобiлiв марки "ISUZU", та їх реалiзацiї. Вказанi 

види дiяльностi вiдносяться до машинобудiвної галузi промисловостi, категорiї транспортного 

машинобудування, сегменту автомобiлебудування. 

 

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

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

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

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

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

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 414  (осiб), середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 1 (особа), чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 5 (особи), фонд оплати працi 54 918 тис. грн. 

Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року - зменьшення на 17 %  з причини (збiльшення обсягiв виробництва).  

     Протягом 2020 року на пiдприємствi проведено комплекснi заходи по органiзацiї здорових та безпечних 

умов працi.  За результатами повторної перевiрки по  охоронi працi по виконанню приписiв по охоронi 

працi, яка була проведена  iнспекторами Управлiння Держпрацi в квiтнi 2020 року, вiдзначенi позитивнi 

результати роботи колективу пiдприємства по забезпеченню нормативних вимог до безпечної роботи на всiх 

робочих мiсцях пiдприємства. 

Всi працiвники, якi мають право на додатковi платежi, переваги i безкоштовне отримання молока 

отримували їх в повному обсязi. Витирати на охорону працi  в 2020 роцi склали 1,938 млн. грн, у тому числi: 

- забезпечення працiвникiв засобами особистого захисту,  спецодягом i спецвзуттям - 1,595 млн. грн.;  

- на безкоштовне отримання молока - 343,0 тис. грн. 

Регулярно проводились, вiдповiдно до розроблених на пiдприємствi Положення i Програми навчання, 

навчання i перевiрка знань працiвникiв, якi виконують роботи з пiдвищеною небезпекою, а також з 

посадовими особами, якi несуть вiдповiдальнiсть за безпеку проведення робiт з пiдвищеною небезпекою,  на 

що було витрачено - 14,5 тис. грн. 

На проведення атестацiї робочих мiсць працiвникiв було витрачено 80,0 тис. грн. Пiдприємству також був 

продовжений термiн дiї лiцензiї на право використання пального, на що витрачено 1,0 тис. грн..  

Для пiдтримки екологiчної безпеки пiдприємства було  витрачено 109,3 тис. грн. а саме: 

- на проведення аудиту екологiчного менеджменту згiдно мiжнародного екологiчного стандарту ISO 

14001:2015 - 9,5 тис. грн.; 

- на проведення навчання аудиторiв пiдприємства екологiчному стандарту - 5,6 тис. грн.; 

- утилiзацiя небезпечних вiдходiв - 45,7 тис. грн.;  

- лабораторний контроль викидiв стацiонарних джерел вiдповiдно до  Дозволу на викиди - 48,5 тис. 

грн.; 

   На заходи по забезпеченню пожежної безпеки на пiдприємствi було спрямовано 52,0 тис. грн., у тому 

числi:   

- навчання персоналу i страхування робiтникiв -35,0 тис. грн.  

- зарядка вогнегасникiв, обслуговування первинних систем  пожежогасiння, навчання  та страхування 

працiвникiв - 17 .0 тис. грн. 

   Двiчi на рiк в 2020 роцi проводились перiодичнi медичнi обстеження спiвробiтникiв вiдповiдно до вимог 

Порядку по проведенню медичних обстежень певних категорiй працiвникiв. На це було витрачено 53,0 тис. 

грн.   

    На надання первинної медичної допомоги робiтникам було придбано лiкарських засобiв на суму 6.0 тис. 

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

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

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

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

 

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

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

фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

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

пiдприємствами, установами. 

 

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

умови та результати цих пропозицій 

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

 

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

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами фiнансової 

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

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

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.  

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

зазначене iнше. 

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

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

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

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

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

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

повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2018 року).   

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

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

дiяльностi. 

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

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

використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 

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

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

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

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

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

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

пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування 

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

знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. 

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

корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.  

Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких норм: 

будiвлi   i споруди    -  15 - 30 рокiв; 

передавальнi пристрої -10 рокiв; 

машини та обладнання - 5 -15 рокiв; 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на 

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

перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на 

ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент 

здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом 

отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

У звiтному перiодi виробництво основної продукцiї - автобусiв марки "ATAMAN" склало 338 одиниць, що 

на 23,4% нижче рiвня 2019 i 2018 рокiв (по 441 од.). Виробництво вантажних автомобiлiв склало 69 од., що 

на 46,1% нижче рiвня 2019 р. (128 од.), i в 2,4 рази нижче рiвня 2018 року (167 од.). 

 Реалiзацiя автобусiв за звiтний перiод склала 261 од., що на 41% нижче рiвня 2019 року (443 од.), i на 

42,1% нижче рiвня 2018 року (456 од.). Реалiзацiя вантажних автомобiлiв за звiтний перiод склала 113 од., 

що на 2,6% нижче рiвня 2019 р. (116 од.), i на 19,3% нижче рiвня 2018 року (140 од.). 

 Загалом виробництво товарної продукцiї в дiючих цiнах за звiтний перiод склало 534 494 тис. грн., 

що на 19% нижче рiвня 2019 р. (660 219 тис. грн.), i на 35,9% нижче рiвня 2018 року (834 400 тис. грн.). 

Зниження обсягiв реалiзацiї i виробництва продукцiї вiдбулось з причини карантинних обмежень в країнi 

внаслiдок пандемiї Covid-19. Однi з найбiльш жорстких були карантинi обмеження перевезення пасажирiв 

мiським, примiським, мiжмiським транспортом. Через обмеження перевiзники втратили значну частину 

доходiв i не мали достатньо коштiв на оновлення автобусного парку, що спричинило рiзке падiння попиту на 

них. Ситуацiя могла б скластися ще гiршою, якби не програма шкiльних автобусiв. Ця програма дозволила 

пiдприємству витримати падiння попиту на пасажирський транспорт i не зупинити виробництво на тривалий 

термiн.   

 Середньоспискова чисельнiсть працiвникiв пiдприємства в звiтному перiодi склала 414 чол., що на 

1,4% нижче рiвня 2019 року (420 чол.), i на 2,6% нижче рiвня 2018 року (425 чол.). Витрати на  заробiтну 

плату працiвникiв пiдприємства склали в звiтному перiодi 54 918 тис. грн., що на 17% нижче рiвня 2019 року 

(66 161 тис. грн.), i були на рiвнi 2018 року (54 546 тис. грн.). Середньомiсячна заробiтна плата працiвникiв 

пiдприємства в звiтному роцi склала 11 054 грн. - це на 15,8% нижче рiвня 2019 року, але на 3,3% вище рiвня 

2018 року. З урахуванням iнфляцiї, iндекс якої за 2020 рiк склав 105%, за 2019 рiк - 104,1%, реальна 

заробiтна плата працiвникiв пiдприємства в 2020 роцi зменшилась на 19,8% в порiвняннi з 2019 роком i на 

5,5% в порiвняннi з  2018 роком. Все це склалося внаслiдок зменшення обсягiв виробництва i реалiзацiї 

продукцiї в зв'язку з зазначеними кризовими явищами.  

Пiдприємство випускало в звiтному роцi 3 моделi автобусiв:  

- А092Н6 - для мiських перевезень; 

- А09216 - для примiських перевезень; 

- D093S2 з модифiкацiями D093S4, D093S2-01 - спецiалiзований шкiльний. 

Також пiдприємство випускало в звiтному роцi 4 моделi вантажних автомобiлiв: 

- ISUZU NMR-85L вантажнiстю 3 - 3,2 т. 

- ISUZU NPR-75L вантажнiстю 4 - 4,5 т. 

- ISUZU NPS-75L повнопривiдний вантажнiстю 4 - 4,5 т. 

- ISUZU NQR-90L вантажнiстю 4,8 - 5 т. 

Всi автобуси та вантажнi автомобiлi мають рiзну трудомiсткiсть та матерiаломiсткiсть виготовлення, що є 

основою їх виробничої собiвартостi. Але тенденцiї щодо виробничих витрат в звiтному роцi були загальними 

для всiх видiв продукцiї, що виробляється. Виробнича собiвартiсть автобусiв зросла в звiтному роцi в 

середньому на 5,2% в порiвняннi з 2019 роком. Основними статтями витрат, якi спричинили це зниження, 

були матерiальнi витрати. Матерiальнi витрати зросли, в основному, за рахунок здешевлення гривнi до 

основних свiтових валют, i за рахунок цього, пiдвищення цiн на iмпортнi сировину, матерiали, 
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комплектуючi, покупнi вироби, що використовуються для виробництва автобусiв. Одночасно, спостерiгалось 

зростання цiн на українськi сировину, матерiали, комплектуючi, покупнi вироби. Таке зростання було 

пов'язане, здебiльшого, з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати з 1.01. 2020 р. в Українi.  Також на 

зростання матерiальних витрат вплинули конструкцiйнi змiни, що впроваджувались з метою полiпшення 

якостi продукцiї, що виробляється. З урахуванням цих факторiв, матерiальнi витрати за звiтний рiк зросли в 

середньому на 7,1% в порiвняннi з 2019 роком. Витрати на енергоносiї збiльшились в середньому на 21,7% 

за рахунок зростання їх цiн. Витрати на заробiтну плату в звiтному роцi не змiнились в зв'язку з тим, що, 

тарифнi ставки i посадовi оклади в 2020 роцi на пiдприємствi не пiдвищувались.   Виробнича собiвартiсть 

вантажних автомобiлiв мала такi ж самi тенденцiї, як i собiвартiсть автобусiв. Також основними статтями 

витрат, якi спричинили зниження, були матерiальнi витрати. Зросли енергоносiї i заробiтна плата. Середня 

цiна реалiзацiї автобусiв пiдвищилась на 10,3% в порiвняннi з 2019 роком. Середня цiна реалiзацiї вантажних 

автомобiлiв знизилась на 3,7% в порiвняннi з 2019 роком. Основними факторами, якi впливали на 

реалiзацiйнi цiни автобусiв i вантажних автомобiлiв, було здешевлення гривнi до основних свiтових валют. 

Всi цi фактори в кiнцевому результатi вплинули на фiнансовий результат, який одержало пiдприємство в 

звiтному роцi. В звiтному роцi вiд операцiйної дiяльностi було отримано 5 302 тис. грн. збитку. Але, 

враховуючi збитки вiд продажу iнвестицiйних сертифiкатiв, внаслiдок падiння їх курсової вартостi, 

загальний фiнансовий результат пiдприємства негативний - збиток 79 620 тис. грн. 

В кiнцi кожного року звiтного перiоду розглядались перспективи роботи пiдприємства на наступний рiк.  

На 2021 рiк передбачено планом отримати дохiд вiд реалiзацiї продукцiї в розмiрi 724 млн. 187 тис. грн., 

прибуток 9 млн. 204 тис. грн., чистий прибуток 9 млн. 204 тис. грн.  

У звiтному перiодi розглядались плани реконструкцiї та технiчного переозброєння. Розглядалися, також, 

питання розширення i змiни модельного ряду продукцiї, що випускається з урахуванням тенденцiй в 

автомобiльному ринку. Були узгодженi i затвердженi пропозицiї правлiння по розробцi нових моделей 

автобусiв. Було узгоджене придбання лазерного комплексу розкрою металу i кромкозгинального пресу. Було 

узгоджене проектування будiвництва цеху малих серiй. Були узгодженi план-графiки виконання робiт зi 

створення нової продукцiї, затверджено кошторис витрат на створення нових моделей автобусiв, 

затвердженi вiдповiднi умови оплати i матерiального заохочення. 

 

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

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

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

За 2020 р. витрати на проведення порiвняльних та приймальних випробувань дослiдних зразкiв 

транспортних засобiв, внесення змiн в технiчнi умови та продовження термiну їх дiї, проведення 

науково-технiчної експертизи технiчних умов та технiчних завдань склали разом 208,207 тис. грн. i 

розподiлилися наступним чином: 

- отримання свiдоцтва про узгодження конструкцiї транспортного засобу по забезпеченню безпеки 

дорожнього руху - 407 грн.; 

- проведення приймальних випробувань транспортних засобiв - 23,6 тис. грн.; 

- проведення порiвняльних випробувань двигунiв в рамках виконання ДКР стосовно автобуса А140 - 

58,128 тис. грн.; 

- проведення науково-технiчних експертиз, перевiрка, узгодження та реєстрацiя технiчних умов i 

технiчних завдань - 126,072 тис. грн. 

Витрати вiддiлу стандартизацiї за 2020 рiк склали 209,58 тис. грн. i розподiлялись наступним чином: 

- отримання сертифiкатiв типу на транспортнi засоби, продовження термiну дiї сертифiкатiв типу в 

зв'язку iз змiною законодавства України - 2,64 тис. грн.; 

- iндивiдуальна сертифiкацiя транспортних засобiв - 199,411 тис. грн.;  

- придбання нормативної документацiї - 7,529 тис. грн.  

    На технологiчну пiдготовку виробництва в 2020 р. було витрачено 1 млн. 437 тис. грн., у тому числi: 

- виготовлення оснащення для механiчної обробки, гнуття i складання - 79,98 тис. грн.; 

- виготовлення штампового оснащення - 25,316 тис. грн.;  

- виготовлення макетiв i матриць для склопластикових деталей автобусiв - 909,209 тис. грн.; 

- виготовлення зварювальної оснастки i кондукторiв -  37,873 тис.  грн.; 

- виготовлення контрольних пристроїв i шаблонiв - 78,87 тис.  грн.; 

- виготовлення нестандартного оснащення (стелажi, пiдставки, транспортнi вiзки, пiдвiси i т.iн.) - 

178,831 тис. грн; 

- виготовлення iншого оснащення - 126,56 тис. грн. 
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Витрати пiдприємства по енерго-механiчному вiддiлу на  ремонт  та утримання в робочому станi 

обладнання в 2020 р. склали 2 млн. 766 тис. грн. : 

- на ремонт зварювального обладнання - 280,684 тис. грн  ; 

- на ремонт i обслуговування верстатного парку та вантажопiдйомного обладнання - 963,108 тис. грн з 

;   

- ремонт електрообладнання та обслуговування електромереж заводу - 238,264 тис. грн ; 

- обслуговування водопровiдної мережi, каналiзацiйної мережi, трубопроводiв стисненого повiтря та 

теплових мереж пiдприємства - 148,145 тис. грн ; 

- технiчне  обслуговування  засобiв  автоматичної пожежної сигналiзацiї та обладнання станцiї 

пожежогасiння - 61,872 тис. грн ; 

- ремонт системи автоматичного пожежогасiння - 101,938 тис. грн; 

- чистка каналiзацiйних мереж пiдприємства - 77,820 тис. грн ; 

- реконструкцiя розподiльчого пристрою 0,4 кВ електромереж  цеху № 610  - 590,917 тис. грн ; 

- придбання та  встановлення кондицiонерiв (2 шт. - АСУП, ЕIЦ) -25,870 тис.  грн ; 

- придбання та монтаж  компресора мод. G 15FF P10 400/50 для забезпечення роботи нового верстату  

лазерного розкрою метала  - 273,79 тис. грн . 

    З метою подальшого технiчного переозброєння механiчно-заготiвельного цеху № 610  керiвництвом 

товариства АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  було прийнято рiшення про придбання  сучасного 

високотехнологiчного обладнання - ще одного   верстата  лазерного розкрою метала та ще одного 

листозгинального пресу з числовим програмним керуванням. В четвертому кварталi минулого року це 

обладнання було профiнансовано i отримано та в груднi розпочалися роботи по його монтажу та 

пуско-налагоджувальнi роботи. 

     Фiнансування центральної заводської лабораторiї в 2020 роцi становило - 92,517 тис. грн., у тому 

числi: 

- повiрка засобiв вимiрювання i метрологiчнi роботи - 64,078 тис. грн.; 

- ремонт засобiв вимiрювань з повiркою - 28,439 тис. грн.. 

- Витрати пiдприємства для забезпечення виробництва рiзальним та механiчним iнструментом склали 

1 млн. 412 тис. грн., в тому числi:  

- рiзальний iнструмент - 868,084 тис. грн.,  

- круги шлiфувальнi  -   143,820 тис. грн.;   

- слюсарний iнструмент  - 45,971   тис. грн.;  

- вимiрювальнi iнструменти -  19,887 тис. грн.;  

- пили для стрiчко-пильних верстатiв  - 108,040 тис. грн.;  

- кутовi шлiфувальнi машинки - 42,415 тис. грн.; 

- пневмопiстолети для герметикiв - 12,332 тис. грн.; 

- акумуляторний iнструмент - 29,104 тис. грн.; 

- пневмогайковерти - 46,345 тис. грн.; 

- пневмодрилi та електродрилi - 20,884 тис. грн.; 

- ремонт iнструменту та iнше - 73,962 тис. грн.; 

Витрати на пiдтримання в належному станi будiвель та споруд, iнфраструктури пiдприємства, на 

ремонтно-будiвельнi роботи, якi виконувалися силами ремонтно-будiвельної дiльницi за минулий рiк склали 

- 161 тис. грн.. 

Враховуючи початок ДКР з проектування  та виготовлення дослiдного зразка автобуса типу А140, та той 

фактор що серiйне виготовлення автобусiв з довжиною кузова 10-12 м та бiльше буде ускладненим на 

iснуючих виробничих площах, якi не розрахованi на виготовлення виробiв з такими габаритними розмiрами 

кузовiв, керiвництвом товариства АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" було прийнято рiшення про необхiднiсть 

будiвництва на територiї пiдприємства виробничого корпуса цеху з виготовлення автобусiв, що будуть 

виготовлятися малими серiями.  Помiж кiлькох проектних органiзацiй було вибрано проектувальника , а в 

подальшому й генпiдрядника - виконавця будiвельних робiт. В   вереснi  минулого року було пiдписано 

договiр на виконання проектних робiт  та розпочалися проектнi роботи по цеху малих серiй. Загальна 

вартiсть проектних робiт має скласти 4 млн. 890 тис. грн.. Цi роботи згiдно з укладеним договором було 

проавансовано в сумi 1 млн. 480 тис. грн. 

 

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

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 
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позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 

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

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Способи утримання активiв Товариства: активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 

вiдображається в балансi пiдприємства. При цьому витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв 

здiйснюються для вiдновлення або пiдтримання очiкуваних вiд них майбутнiх економiчних вигод та 

списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язанi з полiпшенням стану основних засобiв, 

що приводять до збiльшення очiкуваних майбутнiх економiчних вигод, включаються до балансової вартостi 

основних засобiв. Основнi засоби емiтента знаходяться за його мiсцем розташування.  

Екологiчнi питання,  що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства: на думку емiтента 

екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Дiяльнiсть пiдприємства не є 

шкiдливою до навколишнього середовища 

Договори оренди: 

1. Орендар: ПрАТ "IСУЗУ - АТАМАН УКРАЇНА" (частина нежитлового примiщення для зберiгання 

спецiальної бланквської продукцiї, номерних знакiв для разових поїздок), договiр №200319/1 вiд 07.03.2019 

р.; 

2. Орендар: ПрАТ "Будiвельно-виробничий комплекс "МАЯК" (частина нежитлового примiщення для 

розмiщення офiсу),  договiр №484 вiд 30.01.2020р.; 

3. Орендар: ПрАТ "Лiнда Газ Україна" (оренда тари), договiр №К20148А вiд 11.11.2020 р.; 

Пiдприємство вимагає постiйного ремонту.  

 

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

економічних обмежень 

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

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

пiдприємство має намiр застосувати новiтнi технологiї. Дiяльнiсть Товариства зазнала значного впливу 

внаслiдок нестабiльної економiки в країнi i буде перебувати пiд цим впливом у найближчому майбутньому. 

Як результат, iснує невизначенiсть, яка може негативно вплинути на майбутнi операцiї Товариства.  

Безпосереднiй вплив подiй на даний час не може бути визначений. Фiнансова звiтнiсть не включає будь-яких 

коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Вiдповiдний вплив буде вiдображений 

у фiнансовiй звiтностi, коли вiн стане вiдомий i зможе бути оцiнений. 

 

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

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" працює на самозабезпеченнi. 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На обсяги продажiв i, вiдповiдно, виробництва в звiтному роцi впливали багато факторiв : це i ситуацiя, що 

склалася в Українi з поширенням корона вiрусу, яка є вкрай серйозною - як з точки зору забезпечення 

здоров'я та безпеки життя громадян. У  зв'язку з проведенням заходiв, спрямованих на запобiгання 

виникненню та поширенню короновiрусної хвороби (covid - 19) вiдповiдно до Закону України та Рiшення 

Кабiнету Мiнiстрiв запроваджено режим надзвичайної ситуацiї по всiй Українi з метою запобiгання 

поширенню Сovid-19, що призвело до зниженню попиту на продукцiю, яку виробляє пiдприємство, а також 

кризовi явища в економiцi країни, що призвели до падiння гривнi i значного подорожчання iмпортної 

сировини i комплектуючих, це i зовнiшньополiтична ситуацiя, значно скоротила обсяги експорту, це i 

полiтика українського уряду, спрямована на обмеження зростання тарифiв на пасажирськi перевезення, якi 

залучили до зниження рентабельностi роботи пасажирського транспорту, що, вiдповiдно, призвело до 

зниження попиту на новий автотранспорт у перевiзникiв. Однак не можна все списувати на зовнiшнi 

чинники - iснують i внутрiшнi причини, якi вплинули на обсяги виробництва i продажiв. 

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

вантажнi автомобiлi через реформування пiдприємницької полiтики та вiдсутнiсть державної пiдтримки 

виробникiв i споживачiв в Українi. 
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Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

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

діяльність емітента в майбутньому) 

Перспективою подальшого розвитку АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є також iнновацiйнi проекти: розробка 

i постановка на виробництво 10-ти метрових автобусiв А140, 12-ти метрових автобусiв А120, мiських 

автобусiв А092Н6 ЄВРО6, мiжмiських автобусiв А09216 ЄВРО6, спецiалiзованих автобусiв D093 ЄВРО6. 

Через нестабiльну ситуацiю в економiцi країни, спланувати програму роботи заводу на весь рiк дуже складно 

. Поки що, найбiльш реально плани роботи на 4 мiсяцi - з сiчня по квiтень. За 2020 рiк на АТ ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС "  вироблено  338 шт. автобусiв i реалiзовано 261 шт. та 69 шт. вантажних автомобiлiв,  i 

реалiзовано 113 шт. Загалом товарної продукцiї було вироблено у 2019 р. на 534,494 млн. грн.  

В кiнцевому пiдсумку, все буде залежати вiд обсягу продажiв - при їх iстотнiй змiнi виробнича програма 

буде коригуватися. Спланувати фiнансовий результат також дуже складно через ту ж нестабiльної 

економiчної ситуацiї в країнi. Ми не очiкуємо великих прибуткiв в цьому роцi. Програма мiнiмум - вийти на 

нульовий фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi.   

Для подальшого розвитку на пiдприємствi удосконаленi системи управлiння витратами, цiнової 

конкурентоспроможностi продукцiї i можливiсть штучного цiноутворення в ходi конкурентної боротьби та 

можливостi виходу пiдприємства на новi ринки. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 

розробку за звітний рік 

У 2020 роцi заводська центральна лабораторiя була атестована ДП "Черкасистандартметрологiя" на предмет 

визнання вимiрювальних можливостей. Дiльниця приймально-здавальних та контрольних випробувань 

колiсно-транспортних засобiв проводила згiдно графiка перiодичнi випробування виготовлюваної продукцiї. 

За результатами випробувань пiдтверджено вiдповiднiсть виготовлюваних на заводi автобусiв вимогам 

технiчних умов,  конструкторської документацiї та правил, що стосуються колiсно-транспортних засобiв. 

У березнi 2020 року на заводi було  проведено технiчний нагляд з пiдтвердження вiдповiдностi системи 

якостi, яка  дiє на АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", вимогам Державного стандарту ДСТУ ISO 9001 органом 

по сертифiкацiї систем керування ДП "Черкасистандартметрологiя". Та у листопадi проведено 

ресертифiкацiю вiдповiдностi системи якостi мiжнародному стандарту ISO 9001 мiжнародною 

сертифiкацiйною органiзацiєю "QSCert".  

У травнi  2020 року пiдприємство пiдтвердило сертифiкат на розроблену i впроваджену систему 

екологiчного менеджменту вiдповiдно до вимог мiжнародного стандарту ISO 14001. 

Питання якостi систематично обговорюються на заводських i цехових "Днях якостi" та на щоденних 

оперативних нарадах у виробництвi.  

В 2021 роцi на пiдприємствi заплановано (при стабiлiзацiї ринку)закiнчити рiк з прибутком, наростити 

виробництво продукцiї на 50% в мiсяць, виробити дослiдну партiю мiських автобусiв А140, виготовити 

дослiдний зразок газової модифiкацiї автобуса А092Н6, сертифiкувати  i пiдготувати виробництво до його 

серiйного випуску, а також виробити дослiдний зразок i  сертифiкувати мiжмiський автобус А096 на шасi 

FSR90. 

Незважаючи на ряд проблем полiтичного, органiзацiйного та економiчного характеру, та свiтову пандемiю 

COVID-19, АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" зумiло в 2020 роцi залишатися одним з небагатьох великих 

пiдприємств, якi працюють в Черкасах i лiдером серед автовиробникiв України. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

емiтента: наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiни iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента. завдань як поточних, так i перспективних на наступний перiод (мiсяць, квартал).  

У звiтному перiодi виробництво основної продукцiї - автобусiв марки "ATAMAN" склало 338 одиниць, що 

на 23,4% нижче рiвня 2019 i 2018 рокiв (по 441 од.). Виробництво вантажних автомобiлiв склало 69 од., що 

на 46,1% нижче рiвня 2019 р. (128 од.), i в 2,4 рази нижче рiвня 2018 року (167 од.). 

Реалiзацiя автобусiв за звiтний перiод склала 261 од., що на 41% нижче рiвня 2019 року (443 од.), i на 42,1% 

нижче рiвня 2018 року (456 од.). Реалiзацiя вантажних автомобiлiв за звiтний перiод склала 113 од., що на 

2,6% нижче рiвня 2019 р. (116 од.), i на 19,3% нижче рiвня 2018 року (140 од.). 

Загалом виробництво товарної продукцiї в дiючих цiнах за звiтний перiод склало 534 494 тис. грн., що на 
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19% нижче рiвня 2019 р. (660 219 тис. грн.), i на 35,9% нижче рiвня 2018 року (834 400 тис. грн.). Зниження 

обсягiв реалiзацiї i виробництва продукцiї вiдбулось з причини карантинних обмежень в країнi внаслiдок 

пандемiї Covid-19. Однi з найбiльш жорстких були карантинi обмеження перевезення пасажирiв мiським, 

примiським, мiжмiським транспортом. Через обмеження перевiзники втратили значну частину доходiв i не 

мали достатньо коштiв на оновлення автобусного парку, що спричинило рiзке падiння попиту на них. 

Ситуацiя могла б скластися ще гiршою, якби не програма шкiльних автобусiв. Ця програма дозволила 

пiдприємству витримати падiння попиту на пасажирський транспорт i не зупинити виробництво на тривалий 

термiн. 

 

IV. Інформація про органи управління 

Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Голова правлiння 

Член правлiння - головний бухгалтер 

Член правлiння 

Член правлiння 

Член правлiння 

Раабе Вiталiй Германович 

Коваленко Надiя Павлiвна 

Iвiнський Михайло Володимирович 

Скрипка Анатолiй Васильович 

Чанцов Вiктор Степанович 

Наглядова рада Голова наглядової ради (представник 

акцiонера) 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) 

Член Наглядової ради (представник 

акцiонера) 

Дорош Богдан Олександрович 

Сорока Юлiя Миколаївна 

Бобик Наталiя Степанiвна 

Томашук Олександр Миколайович 

Сiпко Валерiй Григорович 

 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї(представник 

акцiонера) 

Член Ревiзiйної (представник 

акцiонера) 

Член Ревiзiйної (представник 

акцiонера)  

 

Бордичева Свiтлана Олександрiвна 

Тринога Олена Василiвна 

Забуранна Дiана Валер'янiвна 

 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв цiнних 

паперiв 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння Раабе Вiталiй Германович 1952 

вища,  Запорiзький 

машинобудiвний 

iнститут. 

45 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419, 

Голова правлiння 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що посадова  особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння. 

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

2 

Член правлiння - 

головний бухгалтер 
Коваленко Надiя Павлiвна 1952 

вища, Київський 

iнститут народного 

господарства. 

45 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419, 

Головний бухгалтер 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що посадова  особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Головний бухгалтер. 

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

3 

Член правлiння 
Iвiнський Михайло 

Володимирович 
1958 

вища, 

Днiпродзержинський 

iндустрiальний 

iнститут 

39 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419, 

Директор з виробництва 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що посадова  особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 39 рокiв. 

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

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

4 Член правлiння Скрипка Анатолiй 1963 вища, Кримський 31 АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 17.07.2020, на 
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Васильович Ордена "Знак 

пошани" 

сiльськогосподарськ

ий iнститут iм. М.М. 

Калiнiна 

АВТОБУС", 05390419, 

Директор з економiки та 

фiнансiв 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що посадова  особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 31 рiк. 

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

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

5 

Член правлiння Чанцов Вiктор Степанович 1959 

вища, 

Днiпродзержинський 

iндустрiальний 

iнститут. 

36 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419, 

Директор технiчний 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що посадова  особа не 

надала згоди на розкриття iнформацiї. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 

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: Директор технiчний  

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

6 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Сорока Юлiя Миколаївна 1976 

Неповна вища, 

Черкаський 

кооперативний 

економiко-правовий 

коледж, молодший 

спецiалiст 

24 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419, 

Помiчник Голови Правлiння 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Сороку Юлiю Миколаївну.  Сорока Ю.М. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Коваленко Вiктора 

Миколайовича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 9,265821 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 24 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2014 по теперiшнiй час -  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", 
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Помiчник Голови Наглядової Ради, Помiчник Голови Правлiння.  

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду Помiчник Голови Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 

05390419,  мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).    

7 

Член наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Бобик Наталiя Степанiвна 1989 

Вища, Нацiональний 

транспортний 

унiверситет, 

спецiальнiсть: 

управлiння на 

транспортi 

(автомобiльний), 

спецiалiзацiя : 

органiзацiя 

мiжнародних 

перевезень, магiстр 

13 

АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", 05390419,  

АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", Начальник  

вiддiлу зовнiшньо - 

економiчної дiяльностi 

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Бобик Наталiю Степанiвну. Бобик Н.С. є представником акцiонера -  фiзичної особи Грищука Вiталiя Миколайовича, 

частка акцiонера в статутному капiталi товариства 3,190878 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 13 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: вiддiлу зовнiшньо - економiчної дiяльностi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" . 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду: АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", Начальник вiддiлу зовнiшньо - економiчної 

дiяльностi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (код ЄДРПОУ - 05390419,  мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).     

8 

Член наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Томашук Олександр 

Миколайович 
1959 

вища,Iнститут 

харчової 

промисловостi 

44 

ТОВ "Орiєнтир-буделемент",, 

ТОВ "Орiєнтир-буделемент", 

Начальник транспортного 

цеху 

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Томашук Олександра Миколайовича. Томашук О.М.. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Ворушилiна Сергiя 

Костянтиновича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 6,715773 % . 
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Посадова особа не є акцiонером емiтента i не володiє часткою в статутному капiталi товариства.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи 44 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Орiєнтир-буделемент", Начальник транспортного цеху. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду : ТОВ "Орiєнтир-буделемент",Начальник транспортного цеху (код ЄДРПОУ - 

36108100,  мiсцезнаходження: Украина, 07400, Киивська обл., мисто Бровари, БУЛЬВАР НЕЗАЛЕЖНОСТИ, будинок 28 А ).   

9 

Член наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Сiпко Валерiй Григорович 1978 

Вища, Київський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет, 

спецiальнiсть "Облiк 

i аудит" 

26 

ТОВ "Андрiївська Мрiя", 

42511291, ТОВ "Андрiївська 

Мрiя", Директор, ТОВ 

"Бориспiльський СМПК 

"Теплицьтехмонтаж", 

Директор   

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                  

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб, а саме:  

Членом Наглядової ради Сiпко Валерiя Григоровича. Сiпко В.Г. є представником акцiонера -  фiзичної особи - Лозового Iвана Володимировича,                                  

частка акцiонера в статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

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 02.10.2018 по теперiшнiй час ТОВ "Андрiївська Мрiя", Директор,  

з 16.04.2020 по теперiшнiй час ТОВ "Бориспiльський СМПК "Теплицьтехмонтаж", Директор, з 21.03.2013 по 29.03.2013 ТОВ "ТЕК "Холдiнг", 

Директор. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду: ТОВ "Андрiївська Мрiя", Директор (код ЄДРПОУ - 42511291, мiсцезнаходження: 

АНДРIЇВСЬКИЙ УЗВIЗ, будинок 11 м. Київ, 01025), ТОВ "Бориспiльський СМПК "Теплицьтехмонтаж", Директор (код ЄДРПОУ - 00861624, 

Мiсцезнаходження: вул.Завокзальна, 13, М. Бориспiль, Київська область, 08300). 

10 

Голова наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Дорош Богдан 

Олександрович 
1992 

вища, Черкаський 

Державний 

Технологiчний 

Унiверситет, 

спецiальнiсть 

"Економiка 

пiдприємства". 

10 

ТОВ 

"КОМТРАНКОМПЛЕКТ", 

37639207, ТОВ 

"КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  

начальник вiддiлення в м. 

Києвi 

 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Наглядової ради товариства. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв АТ 
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"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати Наглядову раду товариства в кiлькостi 5 осiб. Рiшенням 

Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" протоколо №1 вiд 17.07.2020 року обрано Головою Наглядової ради Дороша Богдана 

Олександровича. Дорош Б.О. є представником акцiонера Iвiнського Михайло Володимировича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 

3,190878%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 10 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 01.09.2015 р. - 01.07.2019 р. - ТОВ "КОМТРАНКОМПЛЕКТ", 

менеджер вiддiлу реалiзацiї автомобiлiв. 01.07.2019 р. - по теперiшнiй час - ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  начальник вiддiлення в м. Києвi. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника вiддiлення в м. Києвi ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ",  (код ЄДРПОУ - 

37639207, мiсцезнаходження: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292).   

11 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Бордичева Свiтлана 

Олександрiвна 
1986 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський 

нацiональний  

економiчний 

унiверситет iменi 

Вадима Гетьмана", 

спецiальнiсть 

"Фiнанси", 

квалiфiкацiя 

"Магiстр з фiнансiв 

13 

ПрАТ "IСУЗУ-АТАМАН 

УКРАЇНА", 34539354, ПРАТ 

"IСУЗУ-АТАМАН 

УКРАЇНА", юрисконсульт 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї .У Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                           

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 

осiб, а саме Членом Ревiзiйної комiсiї Триногу Олену Василiвну. Тринога О.Є. є представником акцiонера фiзичної особи Лозового Iвана 

Володимировича , частка акцiонера в статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 23 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: З 2011-2019 ПАТ "Промiнвестбанк", юрисконсульт, 2019 по 

теперiшнiй час  ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", юрисконсульт . 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН УКРАЇНА", юрисконсульт (код ЄДРПОУ-  34539354, 

мiсцезнаходження: 04073, м.Київ, вул.Сирецька,9,корпус 1-Ф). 

12 Член Ревiзiйної комiсiї Тринога Олена Василiвна 1976 

Вища, Харкiвська 

Нацiональна 

Академiя iм.Я. 

Мудрого,  

правознавство, 

23 

ПРАТ "IСУЗУ-АТАМАН 

УКРАЇНА", 34539354, 

Начальник управлiння оцiнки 

та монiторингу застав. 

17.07.2020, на 

3 роки 
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юрист 

Опис: 
Посадова особа не надали згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої винагороди емiтентом, в тому числi у натуральнiй формi.  

Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 08.11.2018 року протокол № 1 прийнято рiшення обрати В 

звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї товариства. Ревiзiйну комiсiю товариства, а саме Членом Ревiзiйної 

комiсiї Гладущенка Дмитра Вiкторовича. Гладущенко Д. В. є представником акцiонера "юридичної особи" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду 

закритого типу) (Україна) , частка акцiонера в статутному капiталi товариства 80,071825 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 29 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Промiнвестбанк", начальник управлiння оцiнки та монiторингу 

застав. 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду начальника управлiння оцiнки та монiторингу застав ПАТ "Промiнвестбанк" (код 

ЄДРПОУ - 00039002,  мiсцезнаходження: м. Киев, пер. Шевченко, 12 ).   

13 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Забуранна Дiана 

Валер'янiвна 
1971 

Українська 

сiльськогосподарська 

академiя, 

спецiальнiсть облiк 

та аудит 

34 

ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В 

РОЗВИТОК",, 41864128, ТОВ 

"IНВЕСТИЦIЇ В 

РОЗВИТОК", Головний 

бухгалтер 

17.07.2020, на 

3 роки 

Опис: 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента: посадова  особа виконує обов'язки на 

безоплатнiй основi. 

В звiтному перiодi вiдбулися  змiни в персональному складi Ревiзiйної комiсiї .У Позачерговими загальними зборами акцiонерiв                           

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 17.07.2020  року протокол № 1 прийнято рiшення обрати  обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства в кiлькостi 3 

осiб, а саме Членом Ревiзiйної комiсiї, а саме Членом Ревiзiйної комiсiї Забуранну Дiану Валер'янiвну. Забуранна Д.В. є представником акцiонера є 

представником акцiонера фiзичної особи Раабе Вiталiя Германовича, частка акцiонера в статутному капiталi товариства 5,399949 %. 

Посадова особа не є акцiонером емiтента i не  володiє часткою в статутному капiталi товариства. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Загальний стаж роботи 34 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 09.01.2019 по теперiшнiй час ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В РОЗВИТОК", 

посада : Головний бухгалтер. 

 В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала посаду ТОВ "IНВЕСТИЦIЇ В РОЗВИТОК", Головний бухгалтер 

 (код ЄДРПОУ - 41864128, мiсцезнаходження:вул.. Жилянська, 5Б, м. Київ, 01033). 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Раабе Вiталiй Германович 4 400 000 5,399949 0 0 

Член правлiння - головний 

бухгалтер 

Коваленко Надiя Павлiвна 0 0 0 0 

Член правлiння Iвiнський Михайло Володимирович 2 600 000 3,190878 0 0 

Член правлiння Скрипка Анатолiй Васильович 1 500 000 1,840891 0 0 

Член правлiння Чанцов Вiктор Степанович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Сорока Юлiя Миколаївна 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Бобик Наталiя Степанiвна 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Томашук Олександр Миколайович 0 0 0 0 

Член наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Сiпко Валерiй Григорович 0 0 0 0 

Голова наглядової ради 

(представник акцiонера) 

Дорош Богдан Олександрович 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Бордичева Свiтлана Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Тринога Олена Василiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Забуранна Дiана Валер'янiвна 0 0 0 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України, ряд проблем 

полiтичного, органiзацiйного та економiчного характеру, та свiтову пандемiю COVID-19, неможливо робити 

достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. 

Проте, Товариство планує займатися основними видами дiяльностi, а також нарощувати обсяги наданих 

послуг iз залучення до справи нових дiлових партнерiв.  

Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є : 

- збiльшення оподаткування,  

- рост iнфляцiї,  

Iстотними  факторами, якi можуть позитивно  вплинути на дiяльнiсть емiтента є: 

- стабiлiзацiя  курсу iноземної валюти до гривнi,  

- зменшення кредитних ставок, 

- зменшення цiн на енергоносiї тавстановлення пiльгових цiн на енергоносiї,  

- iстотне розширення ринку збуту,  

- стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi вцiлому,  

- можливiсть отримання вiдстрочення платежiв. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
    Iсторiя АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" починається з лютого 1964 року - 

року початку будiвництва заводу. 19 грудня 1966 року Державна комiсiя прийняла в експлуатацiю 

Черкаський авторемонтний завод Головного управлiння промислових пiдприємств Мiнiстерства 

Автомобiльного транспорту i шосейних дорiг Української РСР. Пiдприємство було спрофiльовано на 

капiтальний ремонт автобусiв ПАЗ-652 виробництва Павловського автобусного заводу. Проектна потужнiсть 

новозбудованого заводу - 1500 вiдремонтованих автобусiв на рiк. В 1972 роцi Черкаський авторемонтний 

завод вийшов на повну потужнiсть i до 1993 року вiдремонтував 25115 автобусiв.  

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

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

засновником якого виступило Мiнiстерство транспорту України. Приватизацiя ознаменувала собою початок 

масштабної реорганiзацiї виробництва i розширення асортименту  продукцiї. У 1996 роцi був освоєний 

випуск на базi комерцiйного фургона ГАЗ-32 "ГАЗЕЛЬ" мiкроавтобус на 12 мiсць i вантажно-пасажирський 

фургон на 5 - 7 мiсць.   

     Акцiонерами було прийнято рiшення налагодити промислове виробництво автобусiв малого класу. 

Розробку принципово нового для України автобуса, з використанням агрегатiв японського автогiганта 

"ISUZU", за завданням концерну "Укрпромiнвест" було доручено Вiдкритому Акцiонерному Товариству 

"Укравтобуспром", на той час провiдного науково-дослiдного iнституту з автобусобудування. Автобус було 

названо українським iм*ям "Богдан" . В конструкцiї автобуса були закладенi сучаснi свiтовi досягнення в 

автомобiлебудуваннi i вiн повнiстю вiдповiдав європейськiм стандартам щодо громадського транспорту. 

     В 1999 роцi на заводi розпочато виробництво  мiських автобусiв малого класу моделi А092 "Богдан". У 

перiод розробки автобуса було зроблено капiтальний ремонт цехiв, перепланування технологiчного процесу, 

виготовлення i придбання нового обладнання i устаткування, навчання персоналу технологiї виготовлення 

нових автобусiв. 

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

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

завод" було перейменовано на ВАТ "Черкаський автобус". 

З початку виробництва планувалось виробляти на пiдприємствi 500 автобусiв на рiк i у 2002 роцi такi об'єми 

були фактично досягнутi, але Україна потребувала значно бiльше автобусiв. Тому у 2002 роцi було прийняте 

рiшення провести реконструкцiю завода i наростити об*єми виробництва до виробництва 3000 автобусiв на 

рiк. На виконання цiєї мети на пiдприємствi був розроблений план реконструкцiї, розбитий на два етапи. На 

першому етапi на протязi 2002-2003 рокiв була збудована на iснуючих площах i введена в дiю нова 

фарбувальна дiльниця, оснащена польськими фарбувально-сушильними камерами "SMAYTL". 

Продуктивнiсть малярної дiльницi пiднялась з 1 до 4 кузовiв у змiну. На цьому ж етапi  i введений у дiю 

наново побудований цех виготовлення склопластикових деталей, оснащений американським обладнанням 

фiрми "MVP" i сучасною системою вентиляцiї. Потужнiсть цеху 1500 комплектiв деталей автобуса при 

роботi в одну змiну. 
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    На другому етапi протягом 2004-2006 рокiв було збудовано новий зварювальний цех, дiльницю 

порошкового фарбування, дощувальну камеру, першу чергу котельної i проведено газифiкацiю, в 

заготiвельному цеху встановлено обладнання для лазерного розкрою метала листозгини нiмецької фiрми 

"TRUMPF". 

     В вереснi 2010 року згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" ВАТ "Черкаський автобус" було 

перейменовано ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" i в цьому ж роцi 

ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вийшов з корпорацiї "Богдан" i став самостiйним пiдприємством.  

Автобуси, що виробляються на пiдприємствi, получили нову торгову марку "АТАМАN". 

26 грудня  2018 року рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв згiдно закону України "Про 

акцiонернi товариства"  було прийнято рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного 

товариства на приватне акцiонерне товариство, змiнено  найменування Товариства: з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" та внесено змiн до Статуту Товариства та затвердження його в нової редакцiї. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якi 

впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо 

страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 

хеджування 
 Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та 

управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено.  

Управлiння ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства. 

Управлiнський персонал Товариства докладає зусиль для своєчасної iдентифiкацiї i правильної оцiнки рiвня 

ризиками, з метою ефективного управлiння ними iз метою обмеження їх негативного впливу та мiнiмiзацiї 

обсягiв фiнансових втрат.  

Основнi ризики  дiяльностi властивi дiяльностi включають в себе кредитний ризик, ризик лiквiдностi , 

валютний ризик, iнфляцiйний ризик. 

Пiд управлiнням ризиками розумiється застосування сукупностi iнструментiв, методiв, форм та засобiв 

взаємодiї суб'єктiв управлiння ризиками з метою розроблення та реалiзацiї управлiнських рiшень, 

спрямованих на попередження настання ризикiв, зменшення i подолання наслiдкiв їх впливу. 

 В структурi Товариства окремої структури, що займається попередженням настання ризикiв, а також 

зменшенням i подоланням наслiдкiв їх впливу, не iснує. Кожна iз наявних в Товариствi служб, вирiшує 

вказанi питання в межах своїх повноважень, згiдно положень про службу (пiдроздiл), та посадових 

iнструкцiй. Затвердження заходiв та управлiнських рiшень, спрямованих на попередження настання ризикiв, 

зменшення i подолання наслiдкiв їх впливу вiдноситься до повноважень Правлiння Товариства. 

Товариство систематично виявляє й оцiнює ризики, а також можливостi, що впливають на досягнення 

стратегiчних та операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв i можливостей проводиться також у випадках 

суттєвих змiн зовнiшнього середовища. Процедура виявлення та мiнiмiзацiї кожної групи ризикiв до 

прийнятного рiвня: 

- створення робочих груп за участю необхiдних фахiвцiв; 

- виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв; 

- оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю; 

- розробка заходiв для запобiгання настанню ризикових подiй, а також вибiр i реалiзацiя 

найефективнiших i найбiльш економiчних заходiв для зниження схильностi до ризикiв; 

- монiторинг i контроль ефективностi вжитих заходiв. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків 
Економiчнi та фiнансовi ризики Ризик зменшення попиту на продукцiю внаслiдок погiршення 

економiчних умов Розробка поточного та перспективного планiв створення нових видiв продукцiї. 

Розробка варiантiв комплектацiї для кожного виду продукцiї за якiсними та вартiсними ознаками. 
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 Ризик подорожчання продукцiї внаслiдок зростання цiн на сировину, матерiали, та комплектуючi 

вироби, що може привести до збитковостi, або недоотримання прибутку. Система монiторингу цiн на 

сировину, матерiали, та комплектуючi вироби. 

Створення бази альтернативних постачальникiв, а також альтернативної замiни сировини, матерiалiв, та 

комплектуючих виробiв в разi необхiдностi.  

Заходи щодо зниження витрат, та пiдвищення  продуктивностi працi для забезпечення росту показникiв 

рентабельностi. 

 Ризик рiзкого зниження курсу гривнi до свiтових валют, що приведе до значного подорожчання 

iмпортних матерiалiв та комплектуючих виробiв. Монiторинг вiтчизняних виробникiв аналогiчних 

товарiв. 

Технiчна взаємодiя з вiтчизняними виробниками на предмет вiдповiдностi їх продукцiї вимогам технiчного 

та якiсного характеру.  

Замiна iмпортних матерiалiв, комплектуючих виробiв на аналогiчнi вiтчизняного виробництва. 

 Кредитний ризик Постiйний  монiторинг  кредитних ризикiв. 

Вiдображення iнформацiї за кредитними i процентними ризиками в поточному i перспективному 

фiнансовому плануваннi. 

 Ризик лiквiдностi Постiйний  монiторинг  ризикiв лiквiдностi. 

Вiдображення iнформацiї ризиками лiквiдностi в поточному i перспективному фiнансовому плануваннi. 

Кадровi ризики Ризик нестачi квалiфiкованих кадрiв.  Заходи щодо пiдвищення продуктивностi працi 

та оптимiзацiї персоналу. 

Професiйна пiдготовка та перепiдготовка спiвробiтникiв для збiльшення продуктивностi. 

Розробка iнвестицiйних програм з використання обладнання, працюючого в автоматичному та 

напiвавтоматичному режимi  

Техногеннi ризики Ризик аварiї або пожежi на виробництвi Розробка, затвердження та втiлення 

плану протипожежної безпеки пiдприємства.  

Розробка, затвердження та втiлення плану з охорони працi на пiдприємствi. 

Страхування будiвель та обладнання. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
1.1. Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 

корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження 

принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних 

зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний 

кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про 

добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого 

об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 
1.3. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану 

понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються 

Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за 

посиланням  http://bus.ck.ua/download/26.12.18.pdf . Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не 

застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 
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абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 

емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки 

Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами 

корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.07.2020 

Кворум зборів 86,28 

Опис Розгляд питань порядку денного ПРОТОКОЛ № 1 ПОЗАЧЕРГОВИХ 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових  

загальних зборах: на 24 годину 13 липня 2020 року. 

Кiлькiсть осiб,  включених  до  перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь 

у позачергових  загальних  зборах  акцiонерiв: 335 

Кiлькiсть розмiщених товариством акцiй  всього: 81 482 250 (вiсiмдесят один 

мiльйон чотириста вiсiмдесят двi тисячi двiстi п'ятдесят) простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 2,00 гривнi (двi гривнi) кожна. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй за даними перелiку акцiонерiв, якi мають право  на 

участь у  позачергових  загальних  зборах  акцiонерiв:   80 229 482   штук; 

Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у позачергових загальних   

зборах  акцiонерiв :  11 (одиннадцять ) акцiонерiв; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать особам, якi зареєструвалися  для  

участi у позачергових  загальних  зборах акцiонерiв: 70 088 650  голосуючих 

акцiй , що становить    86,28   %  вiд  загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  

товариства. Вiдповiдно до  ст.41 Закону  України  "Про акцiонернi товариства", 

кворум для  проведення  зборiв досягнуто, збори є правомочними.  

 Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у 

позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ  " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ", 

проведена реєстрацiйною комiсiєю. 

Голова комiсiї: Дiденко Валентина Iванiвна. 

Секретар комiсiї: Баско Галина Василiвна,  

Члени комiсiї : Чернявська Наталiя Юрiївна.  

ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ 

АКЦIОНЕРIВ 

До обрання  Голови та членiв Лiчильної комiсiї Наглядова ради призначила  

тимчасову лiчильну комiсiю  позачергових загальних зборiв у складi:  

Член тимчасової лiчильної комiсiї - начальника ВОiЗП  Дiденко Валентина 

Iванiвна; 

Член тимчасової лiчильної комiсiї - iнженер технолог ВГТ - Чернявська Наталiя 

Юрiївна 

Секретар тимчасової лiчильної комiсiї - iнженер з пiдготовки кадрiв  Баско 

Галина Василiвна. 

Тимчасова  лiчильна комiсiя простою бiльшiстю обрала  голову  комiсiї , яку 

очолює Дiденко Валентина Iванiвна. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. "Обрання Лiчильної комiсiї,  прийняття рiшення про припинення її 

повноважень ".                                                                                       

ВИРIШИЛИ: 
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Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:  

1. Дiденко В.I. -  Голова комiсiї  

2. Баско Г.В. -  Секретар комiсiї,   

3. Чернявська Н.Ю.-  Член комiсiї.    

               

II. " Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ". 

ВИРIШИЛИ: 

Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Дороша Олександра 

Анатолiйовича; 

Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Сороку Юлiю 

Миколаївну.   

      

III. "Прийняття рiшень  з питань (регламенту) проведення позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв ". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок (регламент) позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв: 

- збори проводяться без перерви; 

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.; 

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; 

- на виступи, довiдки - до 3 хв.; 

- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за 

принципом одна голосуюча акцiя один голос; 

- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв; 

- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного 

Зборiв; 

- голосування  з  питань  порядку  денного  позачергових  загальних  зборiв  

акцiонерiв проводиться виключно  з  використанням  бюлетенiв  для  

голосування, форма  i  текст  яких  були  затвердженi вiдповiдно  до  чинного  

законодавства  Наглядовою  радою  Товариства; 

- обробка  бюлетенiв  здiйснюється  шляхом  пiдрахункiв  голосiв  членами  

лiчильної  комiсiї; 

- оголошення  результатiв  голосування  та   прийняття  рiшення  здiйснює  

голова  позачергових загальних зборiв  акцiонерiв; 

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недiйсним  у  разi: коли  

вiдсутнi  пiдписи,   акцiонер  не позначив  в  бюлетенi  жодного,  або  

позначив бiльше  одного  варiанта  голосування,  зазначена  бiльша кiлькiсть  

голосiв  акцiонера, нiж  йому  належать; 

- бюлетенi  для  голосування,  що  визнанi  недiйсними,  не  враховуються  

пiд  час  пiдрахунку  голосiв; 

- на  позачергових загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усiх  

питань  порядку  денного,  винесених  на голосування; 

-  з  усiх  iнших  процедур  та  питань,  якi  виникають  пiд  час  

проведення  позачергових   загальних  зборiв акцiонерiв   керуватися  

нормами  Статуту; 

-  протокол  позачергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  пiдписують  голова  

та  секретар  позачергових загальних  зборiв  акцiонерiв.   Протокол  

скрiплюється  пiдписом  Голови правлiння  Товариства. 

   

IV. "Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Акцiонерного 

Товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Акцiонерного Товариства у 

повному складi  персонально: 

1.Голови Наглядової ради Товариства  - представника акцiонера -  Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ", що 
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дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 

фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу -  Циганiя Володимира 

Володимировича; 

2.Члена Наглядової ради Товариства  - представника акцiонера -  Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Український Автобус" - Дороша Олександра 

Анатолiйовича; 

3.Члена Наглядової ради Товариства  - представника акцiонера Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ", що 

дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 

фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - Родiонова Iгоря 

Володимировича;  

4.Члена Наглядової ради Товариства  - представника акцiонера Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ, що 

дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 

фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - Савлук Сергiя 

Михайловича; 

5.Члена Наглядової ради Товариства  - представника акцiонера Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ", що 

дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 

фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - Буру Людмилу 

Василiвну. 

у  зв'язку iз переобранням ". 

 

V. "Обрання членiв Наглядової ради Акцiонерного Товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

Обрати Наглядову раду Акцiонерного Товариства вiдповiдно до Статуту 

Товариства у складi 5 осiб (шляхом кумулятивного голосування). 

Результат голосування: 

№п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть кумулятивних голосiв  

"ЗА" Кiлькiсть кумулятивних голосiв "ПРОТИ" Кiлькiсть голосiв 

кумулятивних голосiв 

"УТРИМАВСЯ" 

1 Дороша Богдана Олександровича  - представник акцiонера Товариства 

Iвiнського М.В. 70 088 650 0 0 

2 Сороку Юлiю Миколаївну- представник акцiонера Товариства Коваленко 

В.М. 70 088 650 0 0 

3 Бобик Наталiю Степанiвну - представник акцiонера Товариства Грищука 

В.М. 70 088 650 0 0 

4 Томашук Олександра Миколайовича - представник акцiонера Товариства 

Ворушилiна С.К. 70 088 650 0 0 

5 Сiпко Валерiя Григоровича - Лозового I.В. 70 088 650 0 0 

 Не брали участь у голосуваннi -    0   голосiв, що становить   0   % вiд 

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  

За бюлетенями, визнаними недiйсними -  0     голосiв, що становить   0  % 

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

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

Акцiонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Акцiонерного 

Товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

" Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Акцiонерного Товариства на безоплатнiй основi. Надати Головi 

Правлiння Акцiонерного Товариства повноваження на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради 
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Акцiонерного Товариства". 

 

VII."Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного 

Товариства" . 

ВИРIШИЛИ: 

Припинити повноваження членiв Наглядової ради Акцiонерного Товариства у 

повному складi  персонально: 

1. Голову  Ревiзiйної комiсiї  Товариства  - представника акцiонера 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI 

ЛАИФ", що дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного 

iнвестицiйного фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - 

Соколова-Бiлоус Вiкторiю Миколаївну; 

2. Члена  Ревiзiйної комiсiї  Товариства  - представника акцiонера 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI 

ЛАИФ", що дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного 

iнвестицiйного фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - 

Кувшинову Валентину Iванiвну; 

3.  Члена  Ревiзiйної комiсiї  Товариства  - представника акцiонера Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАИФ", що 

дiє вiд свого iменi та за рахунок активiв пайового венчурного iнвестицiйного 

фонду "ЗЕТА" недиверсифiкованого виду закритого типу - Гладущенко Дмитро 

Вiкторовича, 

  у  зв'язку iз переобранням ". 

 

VIII. "Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї  Акцiонерного Товариства ". 

ВИРIШИЛИ: 

 "Обрати Ревiзiйну комiсiю Акцiонерного Товариства вiдповiдно до Статуту 

Товариства у складi 3 осiб (шляхом кумулятивного голосування) ". 

Результат голосування: 

№п/п П.I.Б. кандидата Кiлькiсть кумулятивних голосiв  

"ЗА" Кiлькiсть кумулятивних голосiв "ПРОТИ" Кiлькiсть голосiв 

кумулятивних голосiв 

"УТРИМАВСЯ" 

1 Бордичева С.О. - представник акцiонера Товариства Скрипки А.В. 70 

088 650 0 0 

2   Тринога О.В. - представник акцiонера Товариства  

Лозового I.В. 70 088 650 0 0 

3 Забуранна Д.В.- представник акцiонера Товариства  Раабе В.Г. 70 

088 650 0 0 

Не брали участь у голосуваннi -    0   голосiв, що становить   0   % вiд 

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.  

За бюлетенями, визнаними недiйсними -  0     голосiв, що становить   0  % 

кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у позачергових 

загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

IХ. "Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 

Акцiонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного 

Товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами 

Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного Товариства на безоплатнiй основi. Надати Головi 

Правлiння Акцiонерного Товариства повноваження на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї 

Акцiонерного Товариства. 
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Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 21.08.2020 

Кворум зборів 86,28 

Опис Розгляд питань порядку денного ПРОТОКОЛ № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 

ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" 

Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових  

загальних зборах: на 24 годину 17 серпня 2020 року. 

Кiлькiсть осiб,  включених  до  перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь 

у чергових  загальних  зборах  акцiонерiв: 347 

Кiлькiсть розмiщених товариством акцiй  всього: 81 482 250 (вiсiмдесят один 

мiльйон чотириста вiсiмдесят двi тисячi двiстi п'ятдесят) простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 2,00 гривнi (двi гривнi) кожна. 

Кiлькiсть голосуючих акцiй за даними перелiку акцiонерiв, якi мають право  на 

участь у чергових  загальних  зборах  акцiонерiв:   78 244 325  штук; 

Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у чергових загальних   зборах  

акцiонерiв :  11 (одиннадцять ) акцiонерiв; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать особам, якi зареєструвалися  для  

участi у  чергових  загальних  зборах акцiонерiв: 78 244 325  голосуючих акцiй 

, що становить    96,325%  вiд  загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  

товариства. Вiдповiдно до  ст.41 Закону  України  "Про акцiонернi товариства", 

кворум для  проведення  зборiв досягнуто, збори є правомочними.  

 

 Реєстрацiя акцiонерiв та їх представникiв, що прибули для участi у 

чергових загальних зборах акцiонерiв АТ  " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС ", 

проведена реєстрацiйною комiсiєю. 

Голова комiсiї: Дiденко Валентина Iванiвна. 

Секретар комiсiї: Баско Галина Василiвна,  

Члени комiсiї : Чернявська Наталiя Юрiївна.  

                                           

ОРГАНIЗАЦIЙНI ПИТАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 

До обрання  Голови та членiв Лiчильної комiсiї Наглядова ради призначила  

тимчасову лiчильну комiсiю  чергових загальних зборiв у складi:  

Член тимчасової лiчильної комiсiї - начальника ВОiЗП  Дiденко Валентина 

Iванiвна; 

Член тимчасової лiчильної комiсiї - iнженер технолог ВГТ - Чернявська Наталiя 

Юрiївна 

Секретар тимчасової лiчильної комiсiї - iнженер з пiдготовки кадрiв  Баско 

Галина Василiвна. 

Тимчасова  лiчильна комiсiя простою бiльшiстю обрала  голову  комiсiї , яку 

очолює Дiденко Валентина Iванiвна. 

                                                                                

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

I. "Обрання Лiчильної комiсiї,  прийняття рiшення про припинення її 

повноважень".                                                                                       

ВИРIШИЛИ: 

Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:  

1. Дiденко В.I. -  Голова комiсiї  

2. Баско Г.В. -  Секретар комiсiї,   

3. Чернявська Н.Ю.-  Член комiсiї.    

               

II. " Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв ". 

ВИРIШИЛИ: 

Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Дороша Богдана 
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Олександровича; 

Секретарем позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Сороку Юлiю 

Миколаївну.   

      

III. "Прийняття рiшень  з питань (регламенту) проведення чергових загальних 

зборiв акцiонерiв ". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити наступний порядок (регламент) чергових загальних зборiв акцiонерiв: 

- збори проводяться без перерви; 

- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.; 

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.; 

- на виступи, довiдки - до 3 хв.; 

- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за 

принципом одна голосуюча акцiя один голос; 

- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв; 

- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного 

Зборiв; 

- голосування  з  питань  порядку  денного чергових  загальних  зборiв  

акцiонерiв проводиться виключно  з  використанням  бюлетенiв  для  

голосування, форма  i  текст  яких  були  затвердженi вiдповiдно  до  чинного  

законодавства  Наглядовою  радою  Товариства; 

- обробка  бюлетенiв  здiйснюється  шляхом  пiдрахункiв  голосiв  членами  

лiчильної  комiсiї; 

- оголошення  результатiв  голосування  та   прийняття  рiшення  здiйснює  

голова  чергових загальних зборiв  акцiонерiв; 

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недiйсним  у  разi: коли  

вiдсутнi  пiдписи,   акцiонер  не позначив  в  бюлетенi  жодного,  або  

позначив бiльше  одного  варiанта  голосування,  зазначена  бiльша кiлькiсть  

голосiв  акцiонера, нiж  йому  належать; 

- бюлетенi  для  голосування,  що  визнанi  недiйсними,  не  враховуються  

пiд  час  пiдрахунку  голосiв; 

- на  чергових загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усiх  питань  

порядку  денного,  винесених  на голосування; 

-  з  усiх  iнших  процедур  та  питань,  якi  виникають  пiд  час  

проведення  чергових   загальних  зборiв акцiонерiв   керуватися  нормами  

Статуту; 

-  протокол  чергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  пiдписують  голова  та  

секретар  чергових загальних  зборiв  акцiонерiв.   Протокол  скрiплюється  

пiдписом  Голови правлiння  Товариства. 

   

IV. "Розгляд звiту Правлiння  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",  затвердження 

заходiв за результатами його розгляду,  прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння за 2019 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi 

на 2020 рiк ". 

ВИРIШИЛИ: 

"Звiт Правлiння товариства за 2019 рiк затвердити. Затвердити заходи щодо 

збiльшення обсягiв виробляємой продукцiї  з метою отримання прибутку. Роботу 

Правлiння за 2019 рiк визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та 

напрямкам дiяльностi  вiдповiдно до Статуту Товариства. Затвердити основнi 

напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк. " 

 

V. "Розгляд звiту Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" про роботу за 

2019 рiк,  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк". 

ВИРIШИЛИ: 

"Звiт Наглядової ради АТ " ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  за 2019 рiк  затвердити,  



 

32 

затвердити заходи на 2020 рiк, щодо полiпшення фiнансового стану акцiонерного  

Товариства та збереження виробничих потужностей,   роботу Наглядової ради за 

2019 рiк  визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає вимогам Статуту 

Товариства. " 

VI. " Звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2019 рiк . Затвердження висновкiв  

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2019 рiк ". 

ВИРIШИЛИ: 

"Затвердити звiт  Ревiзiйної  комiсiї товариства за 2019 рiк. Затвердити висновки 

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2019 рiк ". 

 

VII." Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк , порядку розподiлу 

прибутку  (або покриття збиткiв) за 2019 рiк .  Визначення та розподiл планових 

показникiв прибутку на 2020 рiк ". 

ВИРIШИЛИ: 

"Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк. Збитки отриманнi за 

результатами господарської дiяльностi Акцiонерного Товариства за 2019 рiк 

покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Затвердити плановi показники 

прибутку на 2020 рiк у розмiрi  10198 тис. грн.". 

VIII. "Затвердження   значних правочинiв,  якi укладалися Виконавчим органом 

Акцiонерного Товариства (Правлiнням Товариства) у ходi поточної дiяльностi 

протягом 2018-2019  рокiв,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом значного правочину перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

"Затвердити  значнi правочини,  якi укладалися Виконавчим органом 

Акцiонерного Товариства (Правлiнням Товариства) у ходi поточної дiяльностi 

протягом 2018-2019  рокiв,  ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

значного правочину перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства, згiдно перелiку, який 

додається. " 

 

IХ. "Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в 

нової редакцiї ". 

ВИРIШИЛИ: 

Затвердити Статут акцiонерного Товариства в новiй редакцiї, у зв'язку iз  

внесенням змiни до Статуту. 

Результат голосування: 

 Варiанти голосування Кiлькiсть голосiв % вiд кiлькостi голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у чергових  загальних зборах та є 

власниками голосуючих акцiй 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у чергових  

загальних зборах та є власниками голосуючих акцiй 78 244 325    100 

Варiанти голосування:   

"ЗА" 78 244 325    100 

"ПРОТИ" 0 0 

"УТРИМАВСЯ" 0 0 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi 0 0 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними 0 0 

 

Х."Затвердження в новiй редакцiї Положень Товариства про Наглядову раду, про 

Правлiння". 

ВИРIШИЛИ: 

"Затвердити Положення про Наглядову раду АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" в 

новiй редакцiї. Затвердити Положення про Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" в новiй редакцiї. " 
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ХI. "Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акцiонерного Товариства 

(Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 

вiдсоткiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного 

товариства". 

ВИРIШИЛИ: 

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 

Виконавчим органом АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Правлiнням 

Товариства), в ходi поточної дiяльностi протягом одного року, з дати прийняття 

такого рiшення,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг що є предметом такого 

правочину, буде перевищувати 25 вiдсоткiв активiв товариства, за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi, з метою забезпечення  безперебiйної 

дiяльностi виробничих процесiв Товариства, отримання прибутку та погашення 

кредиторської  заборгованостi.  Надати право першого пiдпису на вчинення 

значених правочинiв  Правлiнню Товариства в особi Головi Правлiння Раабе В.Г. 

з правом передоручення права першого пiдпису  iншому члену Правлiння 

Товариства у разi необхiдностi. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2020 

Кворум зборів 19,081742 

Опис АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

ПРОТОКОЛ 

пiдведення  пiдсумкiв реєстрацiї учасникiв 

загальних зборiв акцiонерiв 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

м. Черкаси                                                                                     

24 квiтня 2020 р. 

Пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв 

проводилось реєстрацiйною комiсiєю. 

 

Реєстрацiя учасникiв чергових загальних зборiв акцiонерiв проводилась на 

пiдставi перелiку акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" , яки мають право на 

участь у чергових загальних зборах акцiонерного товариства, складеного 

Нацiональним  депозитарiєм  України  станом на "17" квiтня 2020 р. 

 

Статутний капiтал АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  складає 162 964 500,00 

гривень,  який розподiлений на 81 482 250  простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 2 гривнi кожна. 

 

На дату проведення зборiв акцiонерами сплачено 81 482 250 акцiй на загальну 

суму 162 964 500,00 гривень. 

На дату проведення зборiв на пiдставi перелiку акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС", яки мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерного 

товариства, складеного Нацiональним  депозитарiєм  України  станом на "17" 

квiтня 2020 р. визначено 81 229 482 голосуючих акцiй. 

Станом на 12.00 годину пiд час пiдведення пiдсумкiв реєстрацiї встановлено 

наступне: 

Зареєстрованi акцiонери та їх представники володiють 15500000 акцiй i 

вiдповiдно 15500000   голосiв,  що  становить  19,081742  %  вiд числа 

голосуючих акцiй  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

Зареєстрованi акцiонери та їх представники у кiлькостi 3 осiб з нульовою 

кiлькiстю акцiй.  
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Згiдно ст. 41  Закону України "Про акцiонернi товариства"  загальнi збори 

акцiонерного товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них 

акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. 

Наявна кiлькiсть голосiв кворум, необхiдний для проведення зборiв акцiонерiв 

вiдсутнiй. 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Обрання Лiчильної комiсiї , прийняття рiшення про припинення її 

повноважень. 

 

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

3. Прийняття рiшень  з питань (регламенту) проведення чергових Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

 

4. Розгляд звiту Правлiння  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС",  затвердження 

заходiв за результатами його розгляду,  прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння за 2019 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi 

на 2020 рiк. 

 

5. Розгляд звiту Наглядової ради АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  про роботу за 

2019 рiк,  затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 

 

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї  товариства за 2019 рiк . Затвердження висновкiв  

Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2019 рiк . 

 

7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк, порядку розподiлу 

прибутку  (або покриття збиткiв) за 2019 рiк .  Визначення та розподiл планових 

показникiв прибутку на 2020 рiк. 

 

8. Затвердження   значних правочинiв,  якi укладалися Виконавчим органом 

Акцiонерного Товариства (Правлiнням Товариства) у ходi поточної дiяльностi 

протягом 2018-2019  рокiв,  якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом значного правочину перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного Товариства. 

 

9.  Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Акцiонерного 

Товариства. 

 

10.  Обрання членiв Наглядової ради Акцiонерного Товариства. 

 

11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради 

Акцiонерного Товариства на безоплатнiй основi. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Наглядової ради Акцiонерного Товариства. 

 

12. Дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного 

Товариства. 

 

13. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного Товариства. 

 

14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї 

Акцiонерного Товариства на безоплатнiй основi. Обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї Акцiонерного Товариства. 
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15. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в 

нової редакцiї. 

 

16. Затвердження в новiй редакцiї Положень Товариства про Наглядову раду, про 

Правлiння Товариства. 

 

17. Про попереднє надання згоди Виконавчому органу Акцiонерного Товариства 

(Правлiнню Товариства) на вчинення значних правочинiв,  якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 

вiдсоткiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Акцiонерного 

товариства. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу 

у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової 

ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

ТАК 

Інше (зазначити) 

В звiтному перiодi 

позачерговi збори акцiонерiв 

не скликались i не 

проводились. 

 

У разі скликання, але непроведення чергових 

загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення 

Черговi загальнi збори було скликано, але 

непроведено 24.04.2020 року за вiдсутнiстю 

кворуму пiсля реєстрацiї акцiонерiв, якi прибули 

на загальнi збори акцiонерiв. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

В звiтному перiодi позачерговi збори акцiонерiв 

були скликанi i проводились 17.07.2020 року. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад наглядової 

ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової 

ради 

Сiпко Валерiй 

Григорович - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X Наглядова рада Товариства є колегiальним 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та Законом України "Про акцiонернi 

товариства", здiйснює управлiння Товариством, а 

також контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi Товариства", крiм 

питання  що вiднесено  Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства. 

Рiшенням позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 

17.07.2020 р. (Протокол позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв №1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до 

складу наглядової ради Товариства строком на 3 

роки: Дорош Б.О., Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  

Томашук О.М., Сiпко В.Г.. 

Сiпко В. Г. є представником акцiонера  - 

"фiзичної особи" Лозового Iвана 

Володимировича, частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства   5,399949  %.   

Дороша Богдан  X Наглядова рада Товариства є колегiальним 
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Олександрович - 

Голова наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та Законом України "Про акцiонернi 

товариства", здiйснює управлiння Товариством, а 

також контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi Товариства", крiм 

питання  що вiднесено  Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства.  

Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради 

приймається загальними зборами кумулятивним 

голосуванням. Голова наглядової ради 

Товариства обирається членами наглядової ради 

з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова 

рада має право в будь-який час переобрати 

голову наглядової ради. Рiшенням позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" вiд 17.07.2020 р. (Протокол 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв №1 вiд 

17.07.2020 р.) обрано до складу наглядової ради 

Товариства строком на 3 роки: Дорош Б.О., 

Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  Томашук О.М., 

Сiпко В.Г..  

Рiшенням Наглядової ради  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  вiд 17.07.2020 р. (протокол 

Наглядової ради  №1 вiд 17.07.2020 р.) Головою 

наглядової ради строком на 3 роки  обрано 

Дороша Богдана Олександровича.  Дорош Б.О. є 

представником акцiонера  - "фiзичної особи" 

Iвiнського Михайло Володимировича, частка 

акцiонера в статутному капiталi Товариства   

3,190878  %. 

Сорока Юлiя 

Миколаївна - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X Наглядова рада Товариства є колегiальним 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та Законом України "Про акцiонернi 

товариства", здiйснює управлiння Товариством, а 

також контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi Товариства", крiм 

питання  що вiднесено  Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 

17.07.2020 р. (Протокол позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв №1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до 

складу наглядової ради Товариства строком на 3 

роки: Дорош Б.О., Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  

Томашук О.М., Сiпко В.Г..  

Сорока Ю. М. є представником акцiонера  - 

"фiзичної особи" Коваленко Вiктора 
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Миколайовича, частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства   9,265821%.   

Бобик Наталiя 

Степанiвна - Член 

Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

 X Наглядова рада Товариства є колегiальним 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та Законом України "Про акцiонернi 

товариства", здiйснює управлiння Товариством, а 

також контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi Товариства", крiм 

питання  що вiднесено  Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 

17.07.2020 р. (Протокол позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв №1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до 

складу наглядової ради Товариства строком на 3 

роки: Дорош Б.О., Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  

Томашук О.М., Сiпко В.Г..  

Бобик Н. С. є представником акцiонера  - 

"фiзичної особи" Грищука Вiталiя 

Миколайовича, частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства   3,190878%. 

Томашук 

Олександр 

Миколайович - 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

 X Наглядова рада Товариства є колегiальним 

органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства i в межах компетенцiї, визначеної 

Статутом та Законом України "Про акцiонернi 

товариства", здiйснює управлiння Товариством, а 

також контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi Товариства", крiм 

питання  що вiднесено  Статутом до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв Товариства.  

Рiшенням позачергових загальних зборiв 

акцiонерiв АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вiд 

17.07.2020 р. (Протокол позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв №1 вiд 17.07.2020 р.) обрано до 

складу наглядової ради Товариства строком на 3 

роки: Дорош Б.О., Сороку Ю.М., Бобик Н.С.,  

Томашук О.М., Сiпко В.Г.. 

Томашук О. М. є представником акцiонера  - 

"фiзичної особи" Ворушилiна Сергiя 

Костянтиновича, частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства   6,715773 %.   

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, загальний 

опис прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

Дата засiдання: 04.02.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень:Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Прийняття рiшення про призначення аудитором фiнансової звiтностi 

за 2019 рiк   АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"    ТОВ  

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АТТОРНЕЙ ПЛЮС" . 
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радою рішень; визначення, 

як діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

2.Надання дозволу Головi Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

Раабе В.Г. на  пiдписання вiд iменi Товариства договору з ТОВ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА " АТТОРНЕЙ ПЛЮС " для надання  

аудиторських послуг Товариству з питань: аудиту повного комплекту 

фiнансової звiтностi за 2019 рiк, складеного за МСФЗ та  вiдповiдно до 

вимог ДКРФРЦП (Державної комiсiї з регулювання фондового ринку i 

цiнних паперiв), а також   вчиняти  iншi  дiї,  необхiднi  для  

вирiшення даного питання. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 24.02.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень:Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про надання згоди (Головi Правлiння) АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на вчинення значного правочину по вiдчуженню iменних 

iнвестицiйних сертифiкатiв ТОВ "КУА "IЗI ЛАЙФ" у кiлькостi 85 570 

(Вiсiмдесят п'ять п'ятсот сiмдесят) штук,  на загальну суму 1 786 

701,60(один мiльйон сiмсот вiсiмдесят шiсть тисяч сiмсот одна) грн.. 60 

коп. 

2.Про залучення посередника на надання посередницьких послуг щодо 

продажу поза фондовою бiржею  iменних iнвестицiйних сертифiкатiв 

ТОВ "КУА "IЗI ЛАЙФ" у кiлькостi 85 570 (Вiсiмдесят п'ять п'ятсот 

сiмдесят) штук,  на загальну суму 1 786 701,60(один мiльйон сiмсот 

вiсiмдесят шiсть тисяч сiмсот одна) грн.. 60 коп.. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою 

 

Дата засiдання: 25.02.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Схвалення питання щодо погодження  та надання дозволу      АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на випуск  фiнансової звiтностi  за 2019  

рiк до обiгу.  

2.Схвалення питання щодо надання дозволу Головi правлiння 

Товариства Раабе В.Г. та  головному бухгалтеру Товариства пiдписати 

фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС".. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою 

 

Дата засiдання: 02.03.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: 

Питання порядку денного засiдання Наглядової ради Товариства: 

1. Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв, про дату, час та мiсце їх проведення, час реєстрацiї та мiсце 

проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у чергових Загальних 

зборах акцiонерiв. 

2. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв. 

3. Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають 

право на участь у чергових Загальних зборах. 

4. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв та 

проектiв рiшень. 

5. Затвердження тексту повiдомлення  акцiонерам про 

проведення чергових Загальних зборiв. 

6. Призначення особи, вiдповiдальної за ознайомлення акцiонерiв 

з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних 

зборiв. 

7. Призначення реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв. 
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8. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв. 

9.Схвалення  органiзацiйних питань чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 17.07.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Обрання  Голови Наглядової  Ради  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС". 

2.Укладання Договорiв iз Головою та членами Наглядової  Ради  АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 17.07.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про обрання Правлiння  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

2.Про обрання Голови Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (до 

наступних ЗЗА Товариства). 

3.Про укладання Контрактiв iз Головою Правлiння та членами 

Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (до наступних ЗЗА 

Товариства). 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 17.07.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Прийняття рiшення про проведення чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв, про дату, час та мiсце їх проведення, час реєстрацiї та мiсце 

проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у чергових Загальних 

зборах акцiонерiв. 

2.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення чергових Загальних зборiв. 

3.Визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у чергових Загальних зборах. 

4.Затвердження порядку денного чергових Загальних зборiв та проектiв 

рiшень. 

5.Затвердження тексту повiдомлення  акцiонерам про проведення 

чергових Загальних зборiв. 

6.Призначення особи, вiдповiдальної за ознайомлення акцiонерiв з 

документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборiв. 

7.Призначення реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв. 

8.Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 

голосування на чергових Загальних зборах акцiонерiв. 

9.Схвалення  органiзацiйних питань чергових Загальних зборiв 

акцiонерiв. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 17.08.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Затвердження форми бюлетеня. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 
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Дата засiдання: 21.08.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Подовження термiну повноважень Голови правлiння Раабе Вiталiя 

Германовича та членiв правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

2.Укладання додаткової угоди до дiючих контрактiв iз Головою 

Правлiння та членами правлiння АТ"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

3.Затвердження усiх угод укладених Головою Правлiння Раабе 

Вiталiєм Германовичем,  або в разi його вiдсутностi,  угод укладених 

виконуючим обов'язки Голови Правлiння  у перiод  iз 27 липня 2018 

року до  наступного переобрання  Правлiння Товариства.   

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 06.10.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про погодження умов та надання згоди АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на розробку проектної документацiї по об'єкту  "Нове 

будiвництво цеху по виготовленню   автобусiв,  що виготовляються 

малими серiями, на територiї пiдприємства  АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС". 

2.Про погодження умов та надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на укладання  з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "МСБУД"  Договору на виконання проектних робiт. 

3.Про надання дозволу пiдписати вiд iменi АТ  "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  Головi Правлiння Товариства (або уповноваженою ним 

особою)  з  Товариством  обмеженою вiдповiдальнiстю  "МСБУД"  

Договору на виконання проектних робiт та усiх необхiдних документiв,  

для вирiшення  даного питання. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 02.11.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про прийняття рiшення щодо призначення аудиту Товариства. 

Погодження умов та надання згоди АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на 

обрання аудитором фiнансової звiтностi за 2020 рiк Товариства - ТОВ  

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АТТОРНЕЙ ПЛЮС". 

2.Про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) на пiдписання вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" договору з ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА " АТТОРНЕЙ 

ПЛЮС " для надання  аудиторських послуг Товариству з питань: 

аудиту повного комплекту фiнансової звiтностi за 2020 рiк, вiдповiдно 

до вимог ДКРФРЦП (Державної комiсiї з регулювання фондового 

ринку i цiнних паперiв) та договору з надання обгрунтованої 

впевненостi стосовно Корпоративного звiту, а також   вчиняти  iншi  

дiї,  необхiднi  для  вирiшення даного питання. 

3.Про погодження умов та надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на випуск  фiнансової звiтностi  за 2020  рiк до обiгу.  

4.Про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) та  головному бухгалтеру Товариства на 

пiдписання вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" фiнансової 

звiтностi за 2020 рiк АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС". 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 02.12.2020 
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Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про погодження умов та надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на зняття з облiку для подальшої реалiзацiї кiнцевому 

споживачу транспортного засобу: марки ATAMAN, типу - загальний  

автобус -D, моделi -  А-140,  номер кузова Y7BA14000НВ000346,  

реєстрацiйний номер СА2884АА ,  колiр - БIЛИЙ, рiк випуску 2017р.. 

2.Про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) на пiдписання вiд iменi  

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" усiх необхiдних документiв для 

вирiшення питання п.2 даного протоколу. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 18.12.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про погодження умов та надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на укладання з ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ"  

Договору про виконання зобов'язань. 

2.Про прийняття рiшення  щодо погодження умов та надання дозволу 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" в забезпечення виконання зобов'язань 

по Договору про виконання зобов'язань з ТОВ 

"КОМТРАНСКОМПЛЕКТ" оформити в iпотеку нерухомiсть: 

нежитловi будiвлi  загальною площею 23 621 кв. м (реєстрацiйний 

номер об'єкту нерухомого майна 639003771101), що знаходиться за 

адресою м. Черкаси, вул. Рiздвяна, 292 та належать АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС". 

3.Про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) пiдписати вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" з ТОВ "КОМТРАНСКОМПЛЕКТ" Договору про 

виконання зобов'язань та Договору iпотеки, а також  вчиняти  всi iншi  

дiї,  необхiднi  для  вирiшення питання  зобов'язання по сплатi 

заборгованостi. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

Дата засiдання: 21.12.2020 

Загальний опис прийнятих рiшень: Питання порядку денного засiдання 

Наглядової ради Товариства: 

1.Про погодження умов та надання дозволу АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" на зняття з облiку та списання  в територiально - 

сервiсному центрi №7141 МВС України в Черкаськiй областi  

транспортний засiб: ВАЗ, моделi -  21043, типу - ЛЕГКОВИЙ 

УНIВЕРСАЛ-В, номер шасi Y6L2104304L012889, 

XТK21043050028705, реєстрацiйний номер СА0716АС ,  колiр - 

СИНIЙ, рiк випуску 2004р.,  у зв'язку з  тим, що даний автомобiль не 

використовується у господарськiй дiяльностi Товариства. 

2.Про надання дозволу Головi Правлiння Товариства (або 

уповноваженiй ним особi) на пiдписання вiд iменi АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" усiх необхiдних документiв для вирiшення питання п.2 

даного протоколу. 

Рiшення  прийняте наглядовою радою. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні Персональний склад 
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комітетів 

З питань аудиту  X 
В складi наглядової ради 

iншi комiтети не створено. 

З питань призначень  X 
В складi наглядової ради 

iншi комiтети не створено. 

З винагород  X 
В складi наглядової ради 

iншi комiтети не створено. 

Інше (зазначити) 
В складi наглядової ради iншi комiтети 

не створено. 

В складi наглядової ради 

iншi комiтети не створено. 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової ради, 

загальний опис прийнятих 

на них рішень 

В складi наглядової ради iншi комiтети не створено. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності та 

ефективності 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводиласьтому, що iншi комiтети в 

складi наглядової ради не створено. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи наглядової 

ради 

Емiтент не є публiчним акцiонерним товариством, тому Iнформацiя про 

дiяльнiсть наглядової ради: а саме -  процедури, що застосовуються 

при прийняттi наглядовою радою рiшень, включаючи зазначення того, 

як дiяльнiсть наглядової ради зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства не розкривається. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння 

та/або членом ревiзiйної комiсiї цього Товариства.  

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або 

не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) 

Голова наглядової ради обирався останнiй раз в 17.07.2020 роцi.    В 

звiтному роцi не було нiяких змiн щодо кiлькостi  Наглядової ради, але 

був змiнений персональний склад Наглядової ради. 
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Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) 
До складу наглядової ради входить п'ять осiб. Винагорода членам 

наглядової ради не виплачується. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - Раабе 

Вiталiй Германович,Член 

правлiння - Iвiнський 

Михайло Володимирович, 

Член правлiння  - Скрипка 

Анатолiй Васильович, Член 

правлiння  - Коваленко 

Надiя Павлiвна, Член 

правлiння - Чанцов Вiктор 

Степанович 

Правлiння є Виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

керiвництво його поточною дiяльнiстю, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради. Правлiння 

пiдзвiтне загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх 

рiшень, Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених 

Статутом та законом. Загальнi збори можуть винести рiшення про 

передачу окремих належних їм повноважень до компетенцiї Правлiння. 

Завдання Правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва поточною 

дiяльнiстю Товариства, що передбачає його вiдповiдальнiсть за 

реалiзацiю цiлей, та стратегiї Товариства. Компетенцiя Правлiння 

визначається законом, Статутом Товариства та Положенням "Про 

Правлiння Товариства". Правлiння Товариства очолює Голова 

Правлiння, який обирається Наглядовою Радою Товариства, з числа 

членiв Правлiння Товариства. Голова Правлiння органiзовує роботу 

Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. 

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, 

в тому числi представляти iнтереси Товариства як в Українi та i за її 

межами, вчиняти правочини вiд iменi Товариства як в Українi так i за її 

межами, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства. Членом Правлiння 

Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 

дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. Права 

та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним 

законодавством, статутом, та/або положенням про Правлiння 

Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним 

членом Правлiння.  

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис прийнятих 

на них рішень; інформація 

про результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

На протязi 2020 р. виконавчий орган - Правляння виконував свої 

обов'язки вiдповiдно до статуту та положення про виконавчий орган. У 

2020 р. дiяльнiсть виконавчого органу не зумовила суттєвих змiн у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства тому, що цi змiни 

викликанi зменшенням попиту на продукцiю та складною ситуацiєю в 

країнi. 

 

Оцінка роботи Зауважень  щодо   дiяльностi  виконавчого органу (правлiння)  у 
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виконавчого органу звiтному 2020 роцi  не надходило. Затвердження звiту  правлiння  про 

господарсько-фiнансову дiяльнiсть Товариства  за звiтний перiод  

здiйснюється на  рiчних  загальних зборах акцiонерiв.  

 

 

Примітки 
 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента  
 

При здiйсненнi внутрiшнього контролю Товариство використовує рiзнi методи, якi включають в себе такi 

елементи, як: 

 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

 

запис); 

 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях 

 

управлiння пiдприємством. 

 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

 

наступним фiнансовим ризикам: 

 

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий 

 

ризик складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику. 

 

Пiдприємство пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено 

 

залежнiсть цiни вiд змiни курсу валют. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового 

 

iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. 

 

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

 

погашення зобов'язань. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та 

 

вживає заходiв, для запобiгання їх зниження. 
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Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими 

 

фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi ; 

 

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

 

контрагентами (дебiторами). 

 

Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику коливання 

 

процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. 

 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагентдебiтор не буде 

здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

 

допомогою аналiзу платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з 

 

перевiреними та фiнансово стабiльними сторонами. 

 

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на 

 

iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

 

Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

 

ризики, як: 

 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 

 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

 

- непередбаченi дiї конкурентiв.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 

питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонер

ів 

Наглядова 

рада 

Виконавч

ий орган 

Не належить 

до компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 
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Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджу

ється на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосереднь

о в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщується 

на власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 



 

48 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками голосуючих 

акцій 

так ні ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) Iнша iнформацiя вiдсутня 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Вiдповiдно до Статуту контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
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№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Iнвестицiї в 

розвиток" 

41864128 24,790675 

2 Дорош Олександр Анатолiйович 2506510676 24,790675 

3 Коваленко Вiктор Миколайович 2549104052 9,265821 

4 Супрун Анна Юрiївна 3207016483 8,249848 

5 Ворушилiн Сергiй Костянтинович 3124418637 6,715773 

6 Лозовий Iван Володимирович 2639408737 5,399949 

7 Раабе Вiталiй Германович 1933805377 5,399949 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 

зборах емітента 

 

Загальна 

кількість акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата виникнення 

обмеження 

81 482 250 252 768 п. 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА 

ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закон 

України "Про депозитарну систему 

України" 

12.10.2014 

Опис - 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Згiдно Статуту, посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - Правлiння та Голова Правлiння 

Товариства, голова та члени Наглядової ради, голова та члени Ревiзiйної комiсiї.  

Вiдповiдно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами. Кiлькiсний склад наглядової ради 

встановлено Статутом Товариства. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними 

зборами шляхом кумулятивного голосування термiном на 3 роки. До складу Наглядової ради входять голова 

та члени Наглядової ради. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз 

чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств. Член Наглядової ради не може бути одночасно головою або членом правлiння та/або Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 

Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 

наглядової ради. У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. У разi вiдсутностi Голови Наглядової 

ради (вiдпустка, вiдрядження, хвороба) та необхiдностi проведення засiдання Наглядової ради, члени 

Наглядової ради на своєму засiданнi можуть вибрати головуючого на засiданнi та секретаря засiдання. Пiд 

час засiдання Наглядової ради головуючий засiданням має всi повноваженнi що й Голова Наглядової ради. 

 Повноваження членiв Наглядової ради продовжується до моменту прийняття загальними зборами 
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рiшення про переобрання Наглядової ради. 

 Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi одностороннього складення з 

себе повноважень члена Наглядової ради згiдно iз письмовою заявою, прийняття загальними зборами 

акцiонерiв рiшення про вiдкликання члена Наглядової ради, обрання нового складу Наглядової ради. 

 Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням 

договору припиняється:  

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

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є 

представником акцiонера. 

Вiдповiдно до Статуту, Правлiння  - виконавчий орган Товариства. 

Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

Наглядової ради або членом ревiзiйної комiсiї. 

Правлiння складається iз 5 осiб. До складу Правлiння входять Голова правлiння, та члени правлiння. 

Правлiння створюється строком на 3 роки. Голова та члени Правлiння призначається Наглядовою радою 

Товариства. Пiсля призначення з головою Правлiння укладається контракт, який вiд iменi Товариства 

пiдписує Голова Наглядової ради. 

З кожним членом Правлiння укладається трудовий договiр, який пiдписує Голова Наглядової ради або особа, 

уповноважена загальними зборами акцiонерiв. 

Повноваження голови, членiв Правлiння можуть бути припиненi достроково у випадках, передбачених 

чинним законодавством та укладеним з головою Правлiння контрактом. 

Голова, члени Правлiння можуть призначатися на посаду необмежену кiлькiсть разiв. Голова Правлiння 

органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння 

має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi 

представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

Припинення повноважень Правлiння  є виключною компетенцiєю Наглядової ради Товариства. 

Вiдповiдно Статуту, Ревiзiйна комiсiя обирається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного 

голосування. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї мають акцiонери (їх 

представники) Товариства. Акцiонер має право висувати власну кандидатуру. Кiлькiсть кандидатiв, 

запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї. 

Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї становить 3 (три) роки. 

У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрана Ревiзiйна комiсiя, Загальними зборами з будь-яких 

причин не буде прийнято рiшення про обрання або переобрання Ревiзiйної комiсiї, повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або 

переобрання Ревiзiйної комiсiї у повному складi. Одна й та сама особа може переобиратися членом 

Ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв. 

Пiсля обрання членiв Ревiзiйної комiсiї з ними укладаються цивiльно-правовi договори, у яких 

передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок виплати винагороди, пiдстави 

дострокового припинення та наслiдки розiрвання договору тощо. Вiд iменi Товариства цивiльно-правовий 

договiр з кожним членом Ревiзiйної комiсiї укладає особа, уповноважена Загальними зборами, протягом 5 

(п'яти) робочих днiв з дати їх обрання. 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються достроково: 

- у разi одностороннього складання з себе повноважень членом Ревiзiйної комiсiї; 

- у разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню 

обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї; 

-  прийняття Загальними зборами рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) членiв Ревiзiйної 

комiсiї та обрання Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї; 

-  в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

Дiя договору з членом Ревiзiйної комiсiї (у т.ч. її головою) припиняється у разi припинення його 

повноважень. 
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 Протягом 2020 року  товариство не нараховувало та не виплачувало будь якi  винагороди та  

компенсацiї посадовим особам емiтента.  

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА: 

 Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i 

в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства", здiйснює 

управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння . 

До компетенцiї наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Законом України "Про 

акцiонернi Товариства", крiм питання  що вiднесено  Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв 

Товариства. 

Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше 

половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами товариства кiлькiсного складу, 

наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання загальних зборiв акцiонерного 

товариства для обрання решти членiв наглядової ради, а в разi обрання членiв наглядової ради акцiонерного 

товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань: 

-пiдготовки порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення 

пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 

-прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту 

товариства та у випадках, встановлених законодавством; 

-обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 

-визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних 

зборiв вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi Товариства" та мають право на участь у загальних зборах 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi Товариства". 

ПРАВЛIННЯ ТОВАРИСТВА: 

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння 

Товариства. Виконавчий орган  Товариства є колегiальним. Виконавчий орган дiє вiд iменi  Товариства у 

межах, встановлених цим Статутом i Законом України "Про акцiонернi товариства". 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Прийняття рiшення по вiдповiдним питанням здiйснюється шляхом голосування на засiданнях Правлiння. 

При необхiдностi можуть бути здiйсненi витяги iз зазначеного Протоколу,  якi засвiдчує Голова Правлiння. 

Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Правлiння, члена Наглядової ради або представника 

трудового колективу або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний 

договiр вiд iменi трудового колективу органу. 

Правлiння Товариства очолює Голова Правлiння, який обирається Наглядовою радою Товариства, з числа 

членiв Правлiння Товариства з  правом першого пiдпису. 

Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. 

Повноваження Голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової ради, з пiдстав, передбачених його 

контрактом, за власним бажанням та з iнших пiдстав, передбачених чинним законодавством. Повноваження 

Голови Правлiння припиняються з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. 

Голова Правлiння має право: 

-  без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства як в 

Українi та i за її межами, вчиняти правочини вiд iменi Товариства як в Українi так i за її межами, пвидавати 

накази (в тому числi про прийом на роботу та  звiльнення працiвникiв Товариства) та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 

-  представляти iнтереси Товариства в будь-яких судових органах (включаючи, але не обмежуючи , 

третейських судах); 

-  видавати довiреностi (доручення), якi пiдписує одноособово, якщо тiльки чинним законодавством 

не передбачено iнший порядок пiдписання довiреностей;  

-  давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.  

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

юридичними особами, в тому числi i нерезидентами, державними органами та органiзацiями  дiє в межах, 

передбачених чинним законодавством та цим Статутом та iнформує iнших членiв Правлiння про хiд 



 

52 

вищезазначених переговорiв. 

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

Правлiння на пiдставi рiшень Наглядової ради.  

У випадку,  коли чинним законодавством та цим Статутом прийняття рiшення про укладення вiдповiдного 

правочину вiднесено до компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв,  Голова Правлiння дiє на 

пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 

Голова Правлiння вправi уповноважувати спiвробiтникiв Товариства на здiйснення представництва iнтересiв 

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

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

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

Умови органiзацiї та оплати працi, вiдпочинку та соцiального захисту Голови Правлiння визначаються в 

контрактi. 

Правлiння Товариства обирається Наглядовою радою у кiлькостi 5 осiб шляхом затвердження персонального 

складу строком на 3 (три) роки. 

Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, та/або 

положенням про Правлiння Товариства, а також контрактом  (трудовим договором) , що укладається з 

кожним членом Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт  (трудовий договiр)  пiдписує Голова Наглядової 

ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 

Кожний член Правлiння має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку 

денного засiдання. 

Члени Правлiння є посадовими особами Товариства i несуть вiдповiдальнiсть за рiшення, прийнятi в межах 

своїх повноважень. 

Правлiння Товариства у своїй дiяльностi керується чинним законодавством, цим Статутом та "Положенням 

про Правлiння Товариства". 

Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, органiзовує 

виконання їх рiшень. 

До компетенцiї Правлiння Товариства вiдноситься: 

1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; 

2) затвердження кошториса витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства; 

3) розроблення заходiв по основних напрямках дiяльностi Товариства; 

4) розроблення та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства; 

5) вирiшення питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, 

розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання 

коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю; 

6) вирiшення питання поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, 

представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; 

7) вирiшення питання поточного керiвництва роботою дочiрнiх пiдприємств в межах вимог цього 

Статуту та Статутiв дочiрнiх пiдприємств; 

8) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно- функцiональної структури 

управлiння товариством; 

9) обгрунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв по покриттю збиткiв; 

10) пiдготовка пропозицiї щодо визначення розмiру дивiдендiв; 

11) розробка пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

12) внесення пропозицiї про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв, дочiрнiх пiдприємств, розробка планiв їх дiяльностi; 

13) пiдготовка для затвердження Наглядовою радою Товариства пропозицiї щодо договору з 

депозитарною установою; 

14) органiзацiя пiдготовки чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв; 

15) затвердження органiзацiйної структури Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

16) визначення полiтики щодо одержання кредитiв, надання i отримання позик; 

17) прийняття рiшення про перенесення термiну пiдписки на додатковий випуск акцiй у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 
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18) прийняття рiшення про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi посадових 

осiб фiлiй представництв, дочiрнiх пiдприємств та директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

19) розгляд i прийняття рiшення по  господарських угодах Товариства на суму, що не перевищує 

еквiвалент 1 000 000 (один мiльйон) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на 

дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розумiється як один господарський 

договiр укладений з одним контрагентом по одному i тому ж предмету договору i який дає пiдстави вважати 

цей договiр як частину однiєї Загальної угоди); 

20) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання директорами фiлiй, представництв, дочiрнiх 

пiдприємств господарських угод, в тому числi, але не обмежуючись, про вiдчуження, заставу, передачу в 

оренду нерухомого майна та основних засобiв Товариства, кредитних договорiв, договорiв позики на суму, 

що не перевищує еквiвалент 400 000 (чотириста тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального 

Банку України на дату погодження такої угоди (в даному випадку господарська угода розумiється як один 

господарський договiр укладений з одним контрагентом по одному i тому ж предмету договору i який дає 

пiдстави вважати цей договiр як частину однiєї Загальної угоди). Без попереднього письмового дозволу на 

укладення таких договорiв Правлiнням Товариства директори фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств не 

мають права укладати такi господарськi угоди; 

21) розгляд та затвердження звiтiв директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

22) призначення директорiв фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

23) приймання рiшення про надiлення дочiрнiх пiдприємств та фiлiй i представництв майном та 

коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються  та затверджує порядок та строки їх 

передачi; 

24) визначати основнi напрямки дiяльностi, фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, затверджує 

плани та звiти про їх виконання; 

25) укладання i розривання трудового договору (контракту) з директорами фiлiй, представництв, 

дочiрнiх пiдприємств; 

26) надання головi Правлiння Товариства та директорам фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств 

повноваження щодо участi в установчих та Загальних зборах пiдприємств, об'єднань, асоцiацiй де 

Товариство, фiлiї, представництва, дочiрнi пiдприємства виступають учасником, засновником, 

спiвзасновником та на пiдписання вiдповiдних установчих та iнших документiв;  

27) прийняття рiшення про вчинення значного правочину директорами фiлiй, представництв, дочiрнiх 

пiдприємств у порядку, передбаченому Статутами таких фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств; 

28) укладання вiд iменi Товариства колективного договору. 

Засiдання Правлiння Товариства скликаються Головою Правлiння, проводяться не рiдше одного разу на 

мiсяць i вважаються правомочними, якщо на них присутнi не менше 4 (чотирьох) членiв Правлiння вiд 

кiлькiсного складу Правлiння Товариства. На своєму засiданнi члени зi свого складу можуть обирати 

секретаря засiдання, який веде протокол. 

Рiшення Правлiння Товариства вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 3 (трьох) 

присутнiх на засiданнi членiв Правлiння. У разi розподiлу голосiв порiвну голос Голови Правлiння (або 

особи, що його замiщує пiд час вiдсутностi) є вирiшальним.  За результатами засiдання Правлiння 

складається протокол засiдання Правлiння. 

Позачерговi засiдання Правлiння Товариства скликаються на вимогу Голови Правлiння або на вимогу 

Наглядової ради Товариства. 

Протокол засiдання Правлiння оформлюється не пiзнiше нiж протягом двох робочих днiв пiсля проведення 

засiдання. 

У протоколi засiдання Правлiння зазначається: 

- мiсце, дата i час проведення засiдання; 

- особи, якi брали участь у засiданнi; 

- порядок денний засiдання; 

- питання винесенi на голосування, та пiдсумки голосування; 

- змiст прийнятих рiшень. 

Протокол засiдання Правлiння пiдписує голова Правлiння Товариства та секретар засiдання (у разi його 

обрання) або всi члени Правлiння Товариства. 

У разi вiдсутностi Голови Правлiння (вiдпустка) або неможливостi ним виконання своїх обов'язкiв (за станом 

здоров'я або з iнших причин) його обов'язки виконує один з членiв Правлiння, який призначається наказом. 

При цьому вiн має всi повноваження,  якi має Голова Правлiння,  вiдповiдно до чинного законодавства  та 

цього Статуту. 
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РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ: 

Ревiзiйна комiсiя є органом акцiонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС", який контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Завдання Ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року (плановi) та спецiальних 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства (позаплановi), його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв Товариства та Наглядовiй радi 

Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Загальним зборам Товариства та Наглядовiй радi 

Товариства. 

Голова Ревiзiйної комiсiї: 

- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї; 

- скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує 

ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 

- доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi; 

- пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства; 

- має право брати участь у засiданнях Наглядової ради. 

Секретар Ревiзiйної комiсiї вiдповiдає за iнформацiйне, технiчне та протокольне забезпечення дiяльностi 

Ревiзiйної комiсiї. 

Компетенцiя Ревiзiйної комiсiї визначається чинним законодавством України та статутом Товариства. 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 

цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту 
АКЦIОНЕРАМ 

 

НАГЛЯДОВIЙ РАДI  

 

ПРАВЛIННЮ  

 

АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

 

НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

 

ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ 

 

  На пiдставi договору про надання послуг,  укладеного мiж АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (далi 

Товариство) та ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АТТОРНЕЙ ПЛЮС", останнiм виконано завдання з надання 

обгрунтованої впевненостi щодо достовiрностi та вiдповiдностi Звiту про корпоративне управлiння  АТ 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" вимогам п. 5-9 ч. 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.03.2006 року № 3480-IV (далi Закон 3480), Закону України "Про бухгалтерський облiк i 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996- XIV, Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку "Принципи корпоративного управлiння" вiд 2.07.2014 року № 955.  

 

Наше завдання виконано вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 

(переглянутого) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової 

iнформацiї", виданого Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту (видання 2016-2017 рокiв).  

 

 Метою виконання завдання  є отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати 

висновок щодо достовiрностi та вiдповiдностi Звiту про корпоративне управлiння Товариства   Закону 3480.  

 

Наш звiт призначений для того, щоби пiдвищити ступiнь довiри визначених користувачiв, iнших нiж 

вiдповiдальна сторона.  

 

Цей звiт має юридичну чиннiсть тiльки в тому випадку, якщо вiн наданий цiлком i використовується 

вiдповiдно до цiлi, передбаченої Договором про надання послуг вiд 19.01.2021 року №02/2021-3000. 
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Наш звiт надається  винятково з метою, зазначеною вище.  

 

Цей звiт стосується лише iнформацiї, зазначеної нижче та не поширюється на будь-якi iншi  звiти 

Товариства в цiлому. 

 

Виконання завдання базується на  вимогах п. 5-9 ч. 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 

року №996- XIV, Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Принципи 

корпоративного управлiння" вiд 2.07.2014 року № 955.  

 

Нам доручили  перевiрити  iнформацiю наведену у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС"  про: 

 

1) наявнiсть корпоративного кодексу 

 

а) застосування власного кодексу корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

 

б) або застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або 

iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило застосовувати; 

 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги. 

 

2) наявнiсть вiдхилень Товариства  вiд положень кодексу корпоративного управлiння, у разi його наявностi;  

 

3) про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 

 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Товариства, їхнiх 

комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання  

 

та загальний опис прийнятих на них рiшень; 

 

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; 

 

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства ; 

 

7) будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах Товариства; 

 

8) порядок  призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; 

 

9) повноваження посадових осiб Товариства. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ 

ПОВНОВАЖЕННЯМИ 

 

Управлiнський персонал АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"  несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 

подання iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити 

складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або 

помилки.  

 

Вiдповiдно до статтi 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 

грудня 2017 року № 2258-VIII управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть 

документiв, iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом складання 
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Звiту про корпоративне управлiння. 

 

НАША НЕЗАЛЕЖНIСТЬ I КОНТРОЛЬ ЯКОСТI 

 

Ми дотримуємось вимог незалежностi та iнших етичних вимог Кодексу етики для професiйних бухгалтерiв, 

випущених Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, яка грунтується на фундаментальних 

принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi i належної старанностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки. 

 

Наша  Фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно впровадила 

комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та процедури щодо дотримання 

етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог законодавчих та нормативних актiв (Свiдоцтво 

про вiдповiднiсть системи контролю якостi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України вiд 

01.12.2016 року №334/4). 

 

Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства вiдповiдно до вимог Кодексу Етики Професiйних 

Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого завдання, а також виконали iншi  обов'язки з етики вiдповiдно до цих 

вимог та Кодексу РМСЕБ.  

 

 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА  

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що Звiт про корпоративне управлiння  у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, якi можуть впливати на економiчнi 

рiшення користувачiв, що приймаються на основi цього звiту. 

 

Обгрунтована   впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що завдання, виконане 

вiдповiдно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної 

фiнансової iнформацiї" (далi МСЗНВ 3000), завжди iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 

або в сукупностi з iншими викривленнями, вони, можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi звiту. 

 

Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, нами було застосовано 

професiйне судження та ми дотримувались професiйного скептицизму протягом  виконання всього 

завдання.  

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення обгрунтованої думки про:  

 

достовiрнiсть та вiдповiднiсть Звiту про корпоративне управлiння  Товариства  вимогам п. 5-9 ч. 3 статтi 

401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський 

облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996- XIV, Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку "Принципи корпоративного управлiння" вiд 2.07.2014 року № 955.  

 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах, 

отриманих до дати цього Звiту.   

 

  

 

ОПИС ВИКОНАНОЇ РОБОТИ  

 

Пiд час виконання завдання  ми  виконали загальнi та аналiтичнi процедури, для пiдтвердження iнформацiї 

наведеної в корпоративному звiтi,   дослiдили статут, внутрiшнi положення Товариства, протоколи 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства, Наглядової ради i правлiння, iнформацiю про Товариство розмiщену 
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в Iнтернетi.  

 

Нашi процедури включали: отримання розумiння акцiонерного товариства як середовища функцiонування 

системи корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть застосування 

одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю (ревiзiйної комiсiї); 

 

дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного 

управлiння; 

 

дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв товариства;  

 

дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть постiйних або 

тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть корпоративного секретаря; 

 

дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства: 

наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; 

 

дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу акцiонерного товариства: наявнiсть 

колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства.  

 

вивчення: 

 

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства 

 

перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства; 

 

iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 

Товариства ; 

 

порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства ; 

 

повноважень посадових осiб Товариства. 

 

Ми:   

 

- iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння 

Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки,  

 

- розробили та виконали аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримали аудиторськi докази, 

що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки;  

 

- отримали розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

характеристики системи внутрiшнього контролю;  

 

- оцiнили прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених 

управлiнським персоналом;  

 

- оцiнили загальне подання, структуру та змiст Звiту про корпоративне управлiння, а також те, чи показує 

iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу його 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

 

Вiдповiдно результати виконання завдання з надання впевненостi базуються винятково на пiдставi 

документiв i iнформацiї, отриманої вiд управлiнського персоналу Товариства, на законодавствi України, що 

дiє на момент складання Звiту з надання впевненостi, загальнодоступному й застосовному у рамках даного 

завдання. При цьому основним завданням нашого Звiту не був детальний опис усiх вивчених нами 
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документiв, iншої iнформацiї, а видiлення тих аспектiв, якi є iстотними в рамках даного завдання. 

 

Ми вважаємо, що отриманi нами докази достатнi й прийнятнi для висловлення нашої думки.  

 

ДУМКА  

 

На нашу думку, iнформацiя наведена у Звiтi про корпоративне управлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за 2020 рiк у всiх суттєвих аспектах  вiдповiдає вимогам п. 5-9 ч. 3 статтi 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.03.2006 року № 3480-IV.  

 

Наша думка щодо окремих елементiв Звiту про корпоративне управлiння (вимоги п. 5-9 ч. 3 статтi 401 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.03.2006 року № 3480-IV)  не поширюється на 

цю iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим завданням з надання впевненостi щодо окремих елементiв Звiту про корпоративне 

управлiння, нашою вiдповiдальнiстю є  перевiрка  iншої  iнформацiї, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 

iнформацiєю викладеною у Звiтi про корпоративне управлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" за 2020 рiк  i 

iншою iнформацiєю, отриманою нами в ходi виконання завдання, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, 

що мiстить суттєвi викривлення цiєї iншої iнформацiї. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт тих, 

кого надiлено найвищими повноваженнями. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до 

нашого звiту чи повiдомити тим, кого надiлено найвищими повноваженнями. 

 

Iнформацiя про Аудиторську фiрму 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АТТОРНЕЙ ПЛЮС" 

 

ЄДРПОУ 33536326 

 

Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Аудиторської палати аудиторiв України

 4412 

 

Дата i номер рiшення про проходження перевiрки системи контролю якостi аудиторських послуг Рiшення 

АПУ №334/4 вiд 01.12.2016 р. 

 

Мiсце знаходження вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512  

 

 м. Черкаси, Україна, 18000 

 

Електронна адреса, телефон +380974503132; p333309@gmail.com; 

 

Сайт: http://attorney-plus.com.ua/ 

 

Вiдомостi про аудитора, залученого до виконання завдання з надання впевненостi Посашкова Надiя 

Григорiвна, номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100761 

 

Договiр про надання послуг 02/2021-3000  вiд 19.01.2021 р.  

 

Директор ТОВ АФ "АТТОРНЕЙ ПЛЮС"      Н.Г.Посашкова   

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя не надається тому, що емiтент не є фiнансовою установою. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"Iнвестицiї в розвиток" 

41864128 01033, Україна, - р-н, 

Київ, вул. 

Жилянська,5Б,3 

20 200 000 24,790675 20 200 000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Дорош Олександр Анатолiйович 20 200 000 24,790675 20 200 000 0 

Коваленко Вiктор Миколайович 7 550 000 9,265821 7 550 000 0 

Супрун Анна Юрiївна 6 722 162 8,249848 6 722 162 0 

Ворушилiн Сергiй Костянтинович 5 472 163 6,715773 5 472 163 0 

Лозовий Iван Володимирович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Раабе Вiталiй Германович 4 400 000 5,399949 4 400 000 0 

Усього 68 944 325 84,61269 68 944 325 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна 

iменна 

81 482 250 2,00 Кожна акцiя Товариства надає акцiонеру - її 

власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи 

право:   у порядку, встановленому Статутом 

Товариства та законодавством України: 

o брати участь в управлiннi Товариством у 

порядку, визначеному Статутом Товариства, крiм 

випадкiв, встановлених законом; 

o брати участь у розподiлi прибутку 

Товариства i одержувати його частину 

(дивiденди); 

o вийти в установленому законодавством 

порядку з Товариства; 

o отримувати у разi лiквiдацiї Товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства; 

o розпоряджатися акцiями, що їм належать, 

у порядку, визначеному чинним законодавством 

та  Статутом Товариства;  

o одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства у порядку, встановленому законом; 

o користуватися переважним правом на 

придбання акцiй Товариства нової емiсiї 

пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих 

акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 

Товариства, що пропонуються їх власником до 

продажу третiй особi, не передбачається. 

Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати 

належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та 

Товариства, без обмежень розпоряджатись 

акцiями Товариства, в тому числi продавати, чи 

iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших 

юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть 

мати також iншi права, передбаченi чинним 

Iнформацiя не надається тому, що 

емiтент є приватним акцiонерним 

товариством яке не здiйснювало 

публiчну пропозицiю i немає 

допуску до торгiв на фондовiй 

бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру. 
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законодавством або рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. Переважне право Товариства на 

придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються 

їх власником до вiдчуження третiм особам, не 

допускається.  

 

Примітки: 

Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру. 
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XI. 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 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.02.2011 114/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 2300301007 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

2 81 482 25

0 

162 964 500 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшних ринках не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтена до/з бiржового реєстру фондової бiржi не надходили.  
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

25.02.2011 114/1/11 UA2300301007 81 482 250 162 964 500 81 229 482 0 0 

Опис: 

Товариство немає акцiонерiв, якi мають голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено. Вiдповiдно право голосу, за результатами обмеження жоднiй 

особi не передавалось. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 23 810 23 403 0 0 23 810 23 403 

  будівлі та споруди 4 637 3 510 0 0 4 637 3 510 

  машини та обладнання 12 843 11 639 0 0 12 843 11 639 

  транспортні засоби 6 041 8 043 0 0 6 041 8 043 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 289 211 0 0 289 211 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 23 810 23 403 0 0 23 810 23 403 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби 

використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до 

технiчних характеристик.  

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтноко перiоду 

становить 63 749  тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 65 642 

тис. грн. 

 

Знос на початок звiтного перiоду становить 39 940  тис.грн., на кiнець 

звiтного перiоду становить 42 239 тис. грн. 

 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що 

амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i 

розраховується з використанням прямолiнiйного методу.  

 

Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких термiнiв 

експлуатацiї: 

 

будiвлi   i споруди    -  15 - 30 рокiв; 

 

передавальнi пристрої -10 рокiв; 

 

машини та обладнання - 5 -15 рокiв; 

 

Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв на 31.1.2.2020 року  - 

1506,0 тис. грн. 

 

Первiсна вартiсть (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих 

основних засобiв  на 31.12.2020 року становить 707 тис. грн. 

 

Майже всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi 

з моменту їх введення в експлуатацiю, тому  ступiнь їх зносу значний 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

59 342 139 348 

Статутний капітал (тис.грн) 162 965 162 965 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

162 965 162 965 

Опис Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, 

схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 

листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств, що здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром 

статутного капiталу з метою реалiзацiї положень Цивiльного кодексу України, зокрема п. 

3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства". 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2020 року, визначена i становить  59 

342 тис. грн, що менше розмiру зареєстрованого капiталу Товариства на  103 623 тис.грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 93 180 X X 

у тому числі:  

ПАТ "ПРОМIНВЕСТБАНК" 23.01.2011 93 180 7 20.01.2017 

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 844 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 179 675 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 273 699 X X 

Опис Станом на 01.01.2019 року та 31.12.2020  року Товариство має 

зобов'язання за  кредитами банку в розмiрi 93180,0 тис. грн.  

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 
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Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Шевченкiвський р-н, м. 

Київ, вул. Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№1340 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.05.2008 

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

Факс 482-52-15 

Вид діяльності Фiнансовi послуги на ринку цiнних 

паперiв 

Опис Види послуг, якi надає особа: 

Центральний депозитарiй для 

здiйснення депозитарної дiяльностi 

виконує такi функцiї: 

- депозитарний облiк цiнних паперiв - 

облiк цiнних паперiв та обмежень прав 

на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; 

- обслуговування обiгу цiнних паперiв 

на рахунках у цiнних паперах клiєнтiв; 

- обслуговування корпоративних 

операцiй емiтента на рахунках у цiнних 

паперах клiєнтiв; 

- зберiгання цiнних паперiв, вiднесених 

до компетенцiї Центрального 

депозитарiю вiдповiдно до Закону, на 

рахунках у цiнних паперах його 

клiєнтiв та облiк прав за цими цiнними 

паперами; 

- здiйснення нумерацiї (кодифiкацiї) 

цiнних паперiв вiдповiдно до 

мiжнародних норм; 

- ведення реєстру кодiв цiнних паперiв. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Акцiонерний комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00039002 

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

Київ, пров. Шевченка, буд. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АЕ № 286518 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

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

Факс 278 07 98 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 
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установи 

Опис ПАТ "Промiнвестбанк" здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть на 

пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку: 

на здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи - Лiцензiя 

НКЦБФР Серiя АЕ № 286518, термiн 

чинностi з 12.10.2013 необмежений; 

Банк надає повний спектр 

депозитарних послуг  - власникам 

цiнних паперiв емiтентiв. 

Рiшенням НКЦПФР вiд 24.07.2015 року 

№1090 була анульована лiцензiя ПАТ 

"Промiнвестбанк" на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку, а саме депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи серiї АЕ 

№286518 вiд 24.09.2013. Рiшення 

НКЦПФР вiд 24.07.2015 року №1090 

набрало чинностi 18.09.2015 року. 

НКЦПФР Рiшенням №144 вiд 

09.02.2016 року перенесла термiн 

припинення дiяльностi депозитарної 

установи ПАТ "Промiнвестбанк" на 

29.02.2016 року i продовжила термiн 

передачi документiв, баз даннях, копiй 

баз даних, архiвiв баз даних 

уповноваженому на зберiгання ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" до 

29.08.2016 року. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Страхова компанiя "ВУСО" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31650052 

Місцезнаходження 18000, Україна, Черкаська обл., 

Соснiвський р-н, м. Черкаси, 

вул.Смiлянська, 23, оф. 401 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №584965 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2001 

Міжміський код та телефон (0472)322-299 

Факс 32-22-99 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Надання послуг  з страхування 

майнових iнтересiв, що гне суперечать 

законодавству України, пов'язанi з 

вiдшкодуванням особою, цивiльно 

-правова  вiдповiдальностi якої 

застрахована, вiд шкоди, заподiяної 

життю, здоров'ю, майну потерпiлих 
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внаслiдок експлуатацiї забезпеченного 

транспортного засобу                         

№ 0000148-24-19-01 вiд 23.12.2020 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"АТТОРНЕЙ ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33536326 

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

Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 

37, офiс 512 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 4412 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.12.2010 

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

Факс 32-03-57 

Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування (основний) 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "IНВIНТУМ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38511128 

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

Кутузова, 18/7 лiтера "Б" каб.79 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ №286840 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.04.2014 

Міжміський код та телефон (044) 3323034 

Факс 3323034 

Вид діяльності Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Договiр №Е-16 вiд 11.11.2015 року про 

вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 

власникiв 

Договiр №235 вiд 06.11.2015 року про 

обслуговування рахункiв у цiнних 

паперах. 
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ТОВ  "IНВIНТУМ" здiйснює 

професiйну депозитарну дiяльнiсть на 

пiдставi лiцензiй Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку: 

на здiйснення депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи - Лiцензiя 

НКЦБФР Серiя АЕ №286840 вiд 

22.04.2014, 

строк дiї з 08.04.2014 необмежений, 

повний спектр депозитарних послуг  - 

власникам цiнних паперiв емiтента. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

Страхова компанiя "КРЕМIНЬ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24559002 

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

Iнститутська, 19Б, оф. 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя СТ №124 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Держфiнпослуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.08.2004 

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

Факс 345-06-31. 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис Правила добровiльного страхування вiд 

вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ та Правил добровiльно 

страхування майна вiд 05.06.2006 року.  

Надання послуг  з страхування майна 

договiр №1001023-17-01-20 вiд 

02.01.2020 р., №10001028-17-01-20 вiд 

31.01.2020 р.. 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"Мiжнародний iнвестицiйний банк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35810511 

Місцезнаходження 18007, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. 

Черкаси, вул.Хрещатик,190 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Банкiвська лiцензiя 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НБУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.03.2008 

Міжміський код та телефон 044 351-79-00 

Факс 044 351-79-01 

Вид діяльності Банкiвськi послуги визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону 
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України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" 

Опис Банкiвськi послуги визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону 

України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть"  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiнерне товариство 

"Українська пожежно - страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

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

Кирилiвська, б.40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ №641975 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя , що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв у 

сферi ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015 

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

Факс 227-21-47 

Вид діяльності Страхування 

Опис Постанова КМУ вiд 16.11.2002 року 

№1788, Постанова КМУ вiд 03.10.1995 

року №232 

Договiр обов'язкового страхування 

працiвникiв вiдомчої та мiсцевої 

пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних  дружин 

№серiї /ДПД №07/4-5297 вiд 01.10.2020 

року та Договiр обов'язкового 

страхування  цивiльної 

вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання, за шкоду, яка може 

бути заподiяна пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти, господарська дiяльнiсть яких 

може привести до екологiчно та 

санепiдемiологiчного характеру №серiї 

1788-2 №1232 вiд 01.10.2020 року. 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича,  будинок 51, офiс 1206 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон +38 044 287 56 70 

Факс +38 044 287 56 73 

Вид діяльності Особа уповноважена надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здiйснює 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку 

Опис Свiдоцтво реєстрацiйний номер 

DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року 

Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку, вiд 

дiяльностi - особа уповноважена 

надавати iнформацiйнi послуги на 

фондовому ринку, для провадження 

дiяльностi з подання звiтностi та/або 

адмiнiстративних даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку. 

Особа надає програмний комплекс, 

який дозволяє учасникам ринку 

оприлюднювати регульовану 

iнформацiю в Загальнодоступнiй 

iнформацiйнiй базi даних Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку та подавати електронну звiтнiсть 

та/або адмiнiстративнi данi до 

НКЦПФР вiдповiдно до встановлених 

вимог. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

Територія Черкаська область, Приднiпровський р-н за КОАТУУ 7110136400 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво автотранспортних засобів за КВЕД 29.10 

Середня кількість працівників: 414 

Адреса, телефон: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздв'яна, буд. 292, (0472) 64-43-14 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 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 24 2 

    первісна вартість 1001 209 2 

    накопичена амортизація 1002 ( 185 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 24 101 44 725 

    первісна вартість 1011 63 554 86 196 

    знос 1012 ( 39 453 ) ( 41 471 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 17 13 

    первісна вартість 1016 74 74 

    знос 1017 ( 57 ) ( 61 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 85 000 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 109 142 44 740 
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    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 210 439 237 801 

Виробничі запаси 1101 140 886 98 735 

Незавершене виробництво 1102 13 072 16 547 

Готова продукція 1103 56 481 119 892 

Товари 1104 0 2 627 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 15 980 19 835 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 6 593 23 663 

    з бюджетом 1135 3 6 577 

    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 110 415 

Поточні фінансові інвестиції 1160 2 000 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 44 10 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 44 10 

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 187 0 

Усього за розділом II 1195 235 356 288 301 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 344 498 333 041 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 162 965 162 965 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 341 0 

Додатковий капітал 1410 8 2 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 7 225 7 225 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -31 191 -110 850 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 139 348 59 342 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
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Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 93 180 93 180 

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 93 180 93 180 

    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 93 619 170 756 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 235 844 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 346 771 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 477 3 119 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 6 244 4 997 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 49 32 

Усього за розділом IІІ 1695 111 970 180 519 

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 344 498 333 041 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 

за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 492 853 744 050 

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 ( 427 261 ) ( 715 352 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 65 592 28 698 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 6 030 4 845 

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 ( 23 344 ) ( 27 318 ) 

Витрати на збут 2150 ( 32 688 ) ( 35 126 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 10 269 ) ( 3 329 ) 

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 5 321 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 32 230 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 
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Інші доходи 2240 1 878 329 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 2 156 ) ( 6 523 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 85 043 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 80 000 ) ( 38 424 ) 

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 ( 80 000 ) ( 38 424 ) 

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 -347 -6 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -347 -6 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -347 -6 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -80 347 -38 430 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 401 508 615 474 

Витрати на оплату праці 2505 55 844 67 123 

Відрахування на соціальні заходи 2510 11 532 13 856 

Амортизація 2515 4 671 4 895 

Інші операційні витрати 2520 38 315 41 077 

Разом 2550 511 870 742 425 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 81 482 250 81 482 250 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 81 482 250 81 482 250 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,981810 0,471560 
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,986070 0,471560 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 558 440 878 054 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 477 1 180 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 261 26 297 

Надходження від повернення авансів 3020 651 818 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 143 163 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 984 194 

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 25 544 17 709 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 259 436 ) ( 659 505 ) 

Праці 3105 ( 48 451 ) ( 52 068 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12 110 ) ( 13 251 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34 714 ) ( 19 709 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 213 774 ) ( 153 986 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 25 231 ) ( 21 336 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 26 784 4 559 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 1 787 0 
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    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 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 26 470 ) ( 990 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -24 683 -990 

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 ( 2 156 ) ( 6 523 ) 

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 -2 156 -6 523 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -55 -2 954 

Залишок коштів на початок року 3405 44 2 987 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 21 11 

Залишок коштів на кінець року 3415 10 44 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

АВТОБУС" 
за ЄДРПОУ 05390419 

 

Звіт про власний капітал 

За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 162 965 341 8 7 225 -31 191 0 0 139 348 

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 162 965 341 8 7 225 -31 191 0 0 139 348 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -80 000 0 0 -80 000 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -341 -6 0 0 0 0 -347 

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 -341 -6 0 0 0 0 -347 

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 
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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 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 341 0 0 341 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -341 -6 0 -79 659 0 0 -80 006 

Залишок на кінець року  4300 162 965 0 2 7 225 -110 850 0 0 59 342 

 

Керівник    Раабе Вiталiй Германович 

 

Головний бухгалтер   Коваленко Надiя Павлiвна 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 

Я, Раабе Вiталiй Германович Голова Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" , здiйснюю управлiнськi 

функцiї та пiдписую рiчну iнформацiю емiтента заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 

звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно 

iз дiючим законодавством України, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi емiтента разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

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

протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

24.04.2020 20.03.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

21.08.2020 20.07.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

17.07.2020 15.06.2020 Відомості про проведення загальних зборів 

 


