
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Т.в.о. голови 

правлiння 
      

Косинський Роман Валерiйович 

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

М.П. 
26.07.2018 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

31899285 

4. Місцезнаходження 

03150, м.Kиїв, вул. Антоновича, 51 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 226 21 04        (044) 287 52 34 

6. Електронна поштова адреса 

vlasnist@rou.org.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

26.07.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

www.adu.org.ua/Iнформацiя /Квартальна 

звiтнiсть емiтента в мережі 

Інтернет 

27.07.2018 

(адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

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

правочинів 
 

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

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

вчинення яких є заінтересованість 
 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
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17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 

21. Примітки: 

Компанiя не є емiтентом облiгацiй, iнших цiнних паперiв, похiдних цiнних паперiв. Посади 

корпоративного секретаря не має.  

Роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, оскiльки дiяльнiсть 

Компанiї не вiдноситься до такої, яка класифiкується як переробна i добувна промисловiсть. 

Компанiя не брала участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.  

Компанiя протягом звiтного перiоду не приймала рiшень про надання (в т.ч. попереднє) згоди на 

вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

Компанiя є публiчним акцiонерним товариством i складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про рух грошових коштiв Компанiя складає за прямим 

методом. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 
А01 № 372491 

3. Дата проведення державної реєстрації 18.03.2002 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 1266140698.90 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
100 

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) 81 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування 

виду діяльності та коду за КВЕД 

70.10 Дiяльнiсть головних управлiнь 

(хед-офiсiв),  

52.21 Допомiжне обслуговування 

наземного транспорту,  

52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у 

сферi транспорту 

10. Органи управління підприємства 

 

Згiдно Статуту, управлiння Компанiєю здiйснюють: Загальнi збори (Вищий орган Компанiї), 

Наглядова рада, Правлiння (Виконавчий орган), Ревiзiйна комiсiя.  

 

Вищим органом Компанiї є Державне агентство автомобiльних дорiг України (Укравтодор), як 

правонаступник засновника Компанiї - Державної служби автомобiльних дорiг України, 

вiдповiдно до Указу Президента № 456 вiд 13.04.2011р.  

 

Склад Наглядової ради було скасовано Наказом Укравтодору вiд 05.08.2016 № 214, оскiльки 

Компанiя на той час перебувала в станi припинення, вiдповiдно до наказу Укравтодору вiд 

16.09.2015 № 215, на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.07.2015 № 576 "Про 

деякi питання публiчного акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi 

дороги України, а згiдно статтi 88 Закону України "Про акцiонернi товариства" з моменту обрання 

лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження Наглядової ради.  

 

Наказом Укравтодору вiд 06.12.2016 № Н-339, що набув чинностi одночасно з постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 № 931 "Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 10 липня 2015 р. №576" вiдмiнено рiшення про припинення Компанiї.  

 

Склад Наглядової ради на кiнець звiтного перiоду Укравтодором не призначено.  

 

До виключної компетенцiї Вищого органу належить:  

1) визначення основних напрямiв дiяльностi Компанiї, затвердження планiв розвитку Компанiї та 

здiйснення контролю за їх виконанням;  

2) внесення змiн до Статуту Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств;  

3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй;  
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4) прийняття рiшення про змiну типу Компанiї;  

5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй;  

6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Компанiї;  

7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Компанiї;  

8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй;  

9) затвердження положень про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзiйну 

комiсiю (ревiзора) Компанiї, а також внесення змiн до них;  

10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Компанiї, якщо це передбачено Статутом 

Компанiї;  

11) затвердження фiнансового плану та рiчного консолiдованого звiту Компанiї;  

12) розподiл прибутку i збиткiв Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств з урахуванням вимог, 

передбачених законодавством;  

13) прийняття рiшення про викуп Компанiєю розмiщених нею акцiй;  

14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй;  

15) прийняття рiшень про виплату дивiдендiв та їх розмiр за наявностi чистого прибутку, 

розрахованого за правилами складання фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами 

вiдповiдно до законодавства;  

16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв;  

17) утворення та лiквiдацiя Наглядової ради, обрання (призначення) членiв Наглядової ради, у 

тому числi незалежних;  

18) визначення кандидатур осiб, якi представляють iнтереси держави на загальних зборах та в 

Наглядовiй радi, забезпечення їх обрання (призначення), видача представникам держави 

довiреностi на представництво iнтересiв держави;  

19) затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди;  

20) затвердження положення про принципи формування Наглядової ради;  

21) прийняття рiшення про проведення конкурсного вiдбору кандидатiв на посади незалежних 

членiв Наглядової ради та визначення рекомендацiї щодо їх квалiфiкацiї, досвiду та 

неупередженостi;  

22) затвердження складу Наглядової ради;  

23) прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради, за 

винятком випадкiв, встановлених законом;  

24) обрання Голови, заступникiв Голови i членiв Правлiння та припинення їх повноважень, 

пiдписання з Головою та членами Правлiння контрактiв, а також прийняття рiшень про 

вiдсторонення їх вiд виконання повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження голови Виконавчого органу;  

25) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове 

припинення їх повноважень;  

26) затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора);  

27) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень;  

28) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або 

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Компанiї;  

29) прийняття рiшення про видiл та припинення Компанiї, крiм випадкiв, передбачених 

законодавством, про лiквiдацiю Компанiї обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та 

строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення 

вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;  

30) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Виконавчого органу, 

звiту Ревiзiйної комiсiї (ревiзора);  

31) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Компанiї;  

32) обрання комiсiї з припинення Компанiї;  

33) створення, припинення (реорганiзацiя, лiквiдацiя), видiл дочiрнiх пiдприємств Компанiї;  

34) погодження призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв самостiйних структурних 

пiдроздiлiв та їх заступникiв, головних iнженерiв, головного бухгалтера Компанiї, керiвникiв 
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дочiрнiх пiдприємств Компанiї та їх заступникiв;  

35) погодження структури i штатного розпису працiвникiв Компанiї;  

36) прийняття рiшень про утворення, реорганiзацiю, лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, iнших 

юридичних осiб Компанiї;  

37) затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї;  

38) щодо подальшого використання виявленого майна, яке тимчасово не використовується (у разi 

наявностi);  

39) забезпечення проведення щорiчних незалежних аудиторських перевiрок фiнансової звiтностi 

Компанiї та позапланової перевiрки її фiнансово-господарської дiяльностi, в тому числi у разi 

змiни голови Виконавчого органу, у порядку, передбаченому законодавством;  

40) погодження договорiв про спiльну дiяльнiсть, договори комiсiї, доручення та управлiння 

майном, змiни до них та контролюють виконання умов цих договорiв;  

41) вiдповiдно до закону укладення договорiв про спiльну дiяльнiсть, управлiння майном та iншi 

договорiв в рамках здiйснення державно-приватного партнерства; 

 42) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї вищого органу згiдно з 

законодавством та Статутом.  

 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з 

дiяльнiстю Компанiї; 

 2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до 

цього Статуту та у випадках, встановлених законом;  

4) вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств;  

5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Компанiєю акцiй;  

6) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  

7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  

8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;  

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру 

їх винагороди;  

10) подання Вищому Органу пропозицiй про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд 

здiйснення повноважень для прийняття Вищим органом рiшень про припинення повноважень 

Голови Правлiння або члена Правлiння, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Голови Правлiння;  

11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;  

12) обрання аудитора Компанiї та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг (за фактичної вiдсутностi Наглядової ради це питання 

належить до компетенцiї Виконавчого органу);  

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до 

закону;  

15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних 

особах та об’єднаннях, та заснування Компанiєю iнших юридичних осiб; 16) вирiшення питань, 

передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Компанiї;  

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;  

18) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на 

себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiї та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
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20) прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Компанiї додатковi 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати її 

послуг;  

21) надсилання оферти акцiонеру Компанiї вiдповiдно до Закону;  

22) утворення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них та перелiку питань, якi 

передаються їм для вивчення i пiдготовки вiдповiдних пропозицiй;  

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз 

законом або Статутом.  

 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї.  

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради.  

Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень. 

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом.  

До компетенцiї Правлiння належить:  

1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї;  

2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства;  

3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 

виконання покладених на них завдань;  

4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради;  

5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, 

iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог законодавства;  

6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду;  

7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї;  

8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання;  

10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв;  

11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї;  

12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами; 

13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо;  

14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру;  

15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 

пiдприємств, порядку оплати працi;  

16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 

господарської дiяльностi та певних її процесiв;  

17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення;  

18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 
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(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства.  

 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Вищий орган може 

обирати Ревiзiйну комiсiю (ревiзора).  

Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження та порядок прийняття рiшень 

Ревiзiйною комiсiєю визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, 

а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї (ревiзором).  

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв.  

Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати 

участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

Члени Ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Виконавчого органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми документами 

Компанiї.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

поточним рахунком у національній валюті 
АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 322669 

3) поточний рахунок 26007301862631 

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

поточним рахунком в іноземній валюті 
- 

5) МФО банку - 

6) поточний рахунок - 
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VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада 
Член правлiння, головний iнженер ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Данкевич Iгор Васильович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут. 

6. Стаж роботи (років) 40 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України" з питань вагового i габаритного контролю транспортних 

засобiв; заступник голови правлiння ПАТ "ДАК «Автомобiльнi 

дороги України", т.в.о. голови правлiння ПАТ "ДАК «Автомобiльнi 

дороги України". 

8. Опис 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї. 

 До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради. 

 Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом. 

 До компетенцiї Правлiння належить: 

 1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї; 

 2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства; 

 3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 

4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради; 

5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, 

iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог законодавства; 

 6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; 

 7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

 8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

 9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; 

 10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв; 

 11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

 12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами;  
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13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо; 

 14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру; 

 15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 

пiдприємств, порядку оплати працi; 

 16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 

господарської дiяльностi та певних її процесiв; 

 17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення; 

 18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 

(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж роботи 40 рокiв. 

 Попереднi посади: Заступник голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" з 

питань вагового i габаритного контролю транспортних засобiв; заступник голови правлiння ПАТ 

"ДАК «Автомобiльнi дороги України", т.в.о. голови правлiння ПАТ "ДАК «Автомобiльнi дороги 

України". 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада 
Т.в.о. голови правлiння, перший заступник голови правлiння ПАТ 

"ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Косинський Роман Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища, Унiверситет внутрiшнiх справ 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 

дороги України"; начальник управлiння ДПI у Голосiївському 

районi м.Києва, заступник начальника ДПI у Дарницькому районi 

м.Києва, помiчник-консультатнт народного депутата Герасимова 

А.В., радник Голови Луганської облдержадмiнiстрацiї, заступник 

Голови Луганської облдержадмiнiстрацiї. 

8. Опис 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї. 

 До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради. 

Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

 1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї; 
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 2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства; 

 3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 

 4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради; 

 5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, 

представництвами, iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог 

законодавства; 

 6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; 

 7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

 8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

 9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; 

 10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв; 

 11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

 12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами;  

13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо; 

 14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру; 

 15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 

пiдприємств, порядку оплати працi; 

 16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 

господарської дiяльностi та певних її процесiв; 

17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення; 

 18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 

(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

 Стаж роботи 21 рокiв. 

 Попереднi посади: Перший заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України"; начальник управлiння ДПI у Голосiївському районi м.Києва, заступник начальника ДПI 

у Дарницькому районi м.Києва, помiчник-консультатнт народного депутата Герасимова А.В., 

радник Голови Луганської облдержадмiнiстрацiї, заступник Голови Луганської 

облдержадмiнiстрацiї. 

 Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада Головний бухгалтер ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бiлоконь Надiя Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 
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4. Рік народження 1959 

5. Освіта 
Вища, Чернiвецький державний унiверситет, Київський торгiвельно-

економiчний унiверситет. 

6. Стаж роботи (років) 41 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник 

планово-виробничого вiддiлу пiдприємств схiдного регiону ВАТ 

«ДАК «Автомобiльнi дороги України» ; головний бухгалтер ВАТ 

''ДАК ''Автомобiльнi дороги України''. 

8. Опис 

Головний бухгалтер забезпечує, контролює та несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського 

облiку в апаратi управлiння Компанiї. Розробляє єдинi методологiчнi засади облiку, заснованi на 

вимогах Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», 

нацiональних та мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку, забезпечує їх впровадження в 

дочiрнiх пiдприємствах Компанiї. 

 Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, а також: 

 - забезпечує дотримання принципiв бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi: 

обачностi, повноти висвiтлення, автономностi, послiдовностi, безперервностi нарахування та 

вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, прiоритету iсторичної 

(фактичної) собiвартостi, єдиного грошового вимiрника та перiодичностi, а також вчасного 

подання у встановленi строки фiнансової звiтностi;  

- здiйснює контроль за обiгом первинних документiв в Компанiї, що фiксують у собi iнформацiю 

про усi подiї, якi пов’язанi з його фiнансово-господарською дiяльнiстю, а також за накопиченням, 

узагальненням та зберiганням iнформацiї з первинних документiв у регiстрах бухгалтерського 

облiку; 

 Компанiї у строки, у форматi та за складом, що передбаченi чинним законодавством України та 

вимогами засновника; 

 - органiзовує складання та подання консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ; 

 - бере участь у перевiрках стану бухгалтерського облiку у дочiрнiх пiдприємствах та їх фiлiях; 

 - здiйснює контроль за дотриманням дочiрнiми пiдприємствами облiкової полiтики Компанiї;  

- забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством; 

 - проводить розрахунки з кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов’язань; 

 - керує працiвниками вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi апарату Компанiї та розподiляє 

мiж ними посадовi завдання i обов’язки. 

 Виконуючи функцiональнi обов’язки, головний бухгалтер Бiлоконь Н.М. координує та контролює 

роботу: 

 - головних бухгалтерiв дочiрнiх пiдприємств; 

 - вiддiлу бухгалтерського облiку i звiтностi. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

 Стаж роботи 41 рокiв. 

 Попереднi посади: Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник планово-

виробничого вiддiлу пiдприємств схiдного регiону ВАТ «ДАК «Автомобiльнi дороги України»; 

головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада Заступник голови ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Федоренко Олег Володимирович 

3. Ідентифікаційний код з/н 
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юридичної особи 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища, Український транспортний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На дату призначення займав посаду начальника Управлiння 

експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху Укравтодору. 

Попереднi посади: начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу 

Служби автомобiльних дорiг у Київськiй областi, головний 

спецiалiст вiддiлу експлуатацiйного утримання дорiг Управлiння 

експлуатацiйного утримання та безпеки руху. 

8. Опис 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Вищий орган може 

обирати Ревiзiйну комiсiю. 

 Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження та порядок прийняття рiшень 

Ревiзiйною комiсiєю визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, 

а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми 

на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу. 

 Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого 

органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми документами Компанiї. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

 Стаж роботи 23 рокiв. 

 На дату прихначення займав посаду начальника Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та 

безпеки руху Укравтодору. 

 Попереднi посади: начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу Служби автомобiльних дорiг у 

Київськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу експлуатацiйного утримання дорiг Управлiння 

експлуатацiйного утримання та безпеки руху. 

 Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада Секретар ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Осадчий Iгор Михайлович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1983 

5. Освіта Вища, Херсонський державний аграрний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На дату призначення займав посаду начальника вiддiлу державних 

закупiвель Укравтодору. Попереднi посади: помiчник Мiнiстра 

Служби забезпечення дiяльностi Мiнiстерства охорони здоров’я, 

начальник вiддiлу забезпечення державних закупiвель 

Департаменту фiнансово-економiчного забезпечення.  

8. Опис 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Вищий орган може 
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обирати Ревiзiйну комiсiю. 

 Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження та порядок прийняття рiшень 

Ревiзiйною комiсiєю визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, 

а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми 

на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу. 

 Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого 

органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми документами Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

 Стаж роботи 10 рокiв. 

 На дату призначення займав посаду начальника вiддiлу державних закупiвель Укравтодору. 

 Попереднi посади: помiчник Мiнiстра Служби забезпечення дiяльностi Мiнiстерства охорони 

здоров’я, начальник вiддiлу забезпечення державних закупiвель Департаменту фiнансово-

економiчного забезпечення. 

 Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бохонько Людмила Євгенiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта 

Вища, Бєлгородська комерцiйна академiя споживчої кооперацiї, 

Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi 

України. 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На час призначення займала посаду начальника вiддiлу 

внутрiшнього аудиту Укравтодору. Попереднi посади: головний 

державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї у 

м.Києвi, начальник вiддiлу економiки та планування розвитку 

дорожньої галузi департаменту стратегiчного розвитку 

автомобiльних дорiг Мiнiстерства iнфраструктури України.  

8. Опис 

Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження та порядок прийняття рiшень 

Ревiзiйною комiсiєю визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, 

а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми 

на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу. 

 Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого 

органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми документами Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

 Стаж роботи 26 рокiв. 

 На час призначення займала посаду начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту Укравтодору.  

Попереднi посади: головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї у 
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м.Києвi, начальник вiддiлу економiки та планування розвитку дорожньої галузi департаменту 

стратегiчного розвитку автомобiльних дорiг Мiнiстерства iнфраструктури України. 

 Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мельник Олег Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища, Київський державний економiчний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

На дату призначення займав посаду директора фiнансово-

економiчного департаменту Укравтодору. Попереднi посади: 

помiчник Мiнiстра вiддiлу органiзацiйного забезпечення та 

контролю виконання доручень Мiнiстра департаменту забезпечення 

дiяльностi Мiнiстра (патронатна служба), директор департаменту 

фiнансiв виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства 

фiнансiв України  

8. Опис 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї Вищий орган може 

обирати Ревiзiйну комiсiю . 

 Права та обов’язки членiв Ревiзiйної комiсiї, повноваження та порядок прийняття рiшень 

Ревiзiйною комiсiєю визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, 

а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї.  

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми 

на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу. 

 Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Виконавчого 

органу у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрiшнiми документами Компанiї. 

 Винагорода посадовим особам не передбачена. 

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

Стаж роботи 27 рокiв. 

На дату призначення займав посаду директора фiнансово-економiчного департаменту 

Укравтодору.  

Попереднi посади: помiчник Мiнiстра вiддiлу органiзацiйного забезпечення та контролю 

виконання доручень Мiнiстра департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна 

служба), директор департаменту фiнансiв виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства 

фiнансiв України. 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада 
Член правлiння, заступник голови правлiння тПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Столярчук Вадим Iванович 

3. Ідентифікаційний код з/н 
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юридичної особи 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта 
Вища, Одеський iнститут сухопутних вiйськ; Нацiональна академiя 

Служби безпеки України 

6. Стаж роботи (років) 24 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України"; радник ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; 

радник з економiчної безпеки ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України"; служба в органах внутрiшнiх справ України; радник 

директора з питань банкiвської безпеки ПУАТ "Фiдобанк". 

8. Опис 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради. 

Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї; 

2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства; 

3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 

4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради; 

5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, 

iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог законодавства; 

6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; 

7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; 

10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв; 

11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами;  

13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо; 

14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру; 

15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 

пiдприємств, порядку оплати працi; 

16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 
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господарської дiяльностi та певних її процесiв; 

17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення; 

18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 

(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

Стаж роботи 24 рокiв. 

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

Попереднi посади:Заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; радник 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; радник з економiчної безпеки ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України"; служба в органах внутрiшнiх справ України; радник директора з 

питань банкiвської безпеки ПУАТ "Фiдобанк". 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада 
Член правлiння, заступник голови правлiння з iнновацiйно-

iнституцiйних перетворень  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бобрик Володимир Iванович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища, Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Виконавчий директор з iнновацiйно-iнституцiйних перетворень 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; радник (за 

сумiсництвом) ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; 

провiдний науковий спiвробiтник, завiдувач вiддiлу Науково-

дослiдного iнституту приватного права i пiдприєництва 

Нацiональної академiї правових наук Укоаїни; заступник 

начальника департаменту, начальник департаменту ПАТ 

"Укрзалiзниця"; старший науковий спiвробiтник вiддiлу приватного 

права, завiдувач наукового вiддiлу юрисдикцiйних форм правового 

захисту субєктiв приватного права Науково-дослiдного iнституту 

приватного права i пiдприємництва Нацiональної академiї правових 

наук України. 

8. Опис 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї. 

 До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради. 

Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї; 

2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства; 

3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 
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виконання покладених на них завдань; 

4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради; 

5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, 

iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог законодавства; 

6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; 

7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; 

10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв; 

11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами;  

13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо; 

14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру; 

15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 

пiдприємств, порядку оплати працi; 

16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 

господарської дiяльностi та певних її процесiв; 

17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення; 

18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 

(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

Стаж роботи 23 роки. 

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

Попереднi посади: Виконавчий директор з iнновацiйно-iнституцiйних перетворень ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України"; радник (за сумiсництвом) ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України"; провiдний науковий спiвробiтник, завiдувач вiддiлу Науково-дослiдного iнституту 

приватного права i пiдприєництва Нацiональної академiї правових наук Укоаїни; заступник 

начальника департаменту, начальник департаменту ПАТ "Укрзалiзниця"; старший науковий 

спiвробiтник вiддiлу приватного права, завiдувач наукового вiддiлу юрисдикцiйних форм 

правового захисту субєктiв приватного права Науково-дослiдного iнституту приватного права i 

пiдприємництва Нацiональної академiї правових наук України. 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 

1. Посада 
Член правлiння, заступник голови правлiння ПАТ "ДАК 

"Автомобiльнi дороги України" 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Козловський Олександр Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
з/н 
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4. Рік народження 1980 

5. Освіта 
Вища, Донецький нацiональний унiверситет; Чернiвецкий 

нацiональний унiверситет; Нацiональний транспортний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник керуючого Митним комплексом ПАТ "Київський 

рiчковий порт"; Комерцiйний директор ТОВ "Рада-4"; радник 

Київського мiського голови управлiння органiзацiйно-аналiтичного 

забезпечення дiяльностi Кївського мiського голови; заступник 

директора - начальник управлiння звязку та iнформацiї, директор 

Департаменту транспортної iнфраструктури виконавчого органу 

Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу органiзацiйно-

документального забезпечення дiяльностi Київського мiського 

голови управлiння забезпечення дiяльностi Кївського мiського 

голови; виконавчий директор, генеральний директор ТОВ "Рада-4". 

8. Опис 

Правлiння Компанiї - Виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Компанiї. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Компанiї, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Вищого органу та 

Наглядової ради. 

Правлiння пiдзвiтне Вищому органу i Наглядовiй радi, та органiзовує виконання їх рiшень.  

Правлiння дiє вiд iменi Компанiї у межах, встановлених законом та цим Статутом. 

До компетенцiї Правлiння належить: 

1) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, встановлення 

оперативного контролю за надходженням та витрачанням коштiв дочiрнiми пiдприємствами 

Компанiї; 

2) органiзацiя бухгалтерського, податкового та управлiнського облiку в Компанiї та подання 

звiтностi вiдповiдно до вимог законодавства; 

3) погодження стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств та забезпечення 

виконання покладених на них завдань; 

4) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради;  

5) забезпечення дотримання Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями, представництвами, 

iншими виробничими та вiдокремленими, структурними пiдроздiлами вимог законодавства; 

6) затвердження Порядку проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, розгляд матерiалiв аудиту, перевiрок (ревiзiй), а також розгляд та затвердження звiтiв 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Компанiї та прийняття рiшень за результатами їх розгляду; 

 7) встановлення розмiру вiдрахувань на утримання апарату управлiння Компанiї; 

 8) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знака Компанiї, погодження 

використання останнiх дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

9) затвердження порядку використання майна, переданого дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; 

10) розроблення єдиної стратегiї та основних напрямкiв розвитку дочiрнiх пiдприємств, полiтики 

безпеки, спiльної iнформацiйної, договiрної, облiкової та iншої полiтики, стану, процесiв i 

результатiв; 

11) формування ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 

корпоративних та iнших зв’язкiв i вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 

12) забезпечення дочiрнiх пiдприємств Компанiї нормативними та iнформацiйними матерiалами;  

13) передача частини майна Компанiї дочiрнiм пiдприємствам у користування, господарське 

вiдання, тощо; 

14) затвердження для дочiрнiх пiдприємств Компанiї внутрiшнiх положень, порядкiв, iнструкцiй, 

регламентiв та iнших локальних документiв обов’язкового характеру; 

15) погодження структури, штатного розпису, лiмiтiв на утримання та фiнансового плану дочiрнiх 
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пiдприємств, порядку оплати працi; 

16) здiйснення контролю, аудиту дочiрнiх пiдприємств, проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств та їх окремих питань з метою координацiї згiдно 

законодавства дiяльностi дочiрнiх пiдприємств без втручання у безпосереднє здiйснення ними 

господарської дiяльностi та певних її процесiв; 

17) погодження проектiв договорiв, якi укладаються дочiрнiми пiдприємствами i щодо яких 

встановлений окремий порядок їх укладення; 

18) надання дозволу на отримання дочiрнiми пiдприємствами, фiлiями банкiвських кредитiв 

(позик, запозичень тощо) вiдповiдно до вимог законодавства. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж роботи 13 рокiв. 

Попереднi посади: Заступник керуючого Митним комплексом ПАТ "Київський рiчковий порт"; 

Комерцiйний директор ТОВ "Рада-4"; радник Київського мiського голови управлiння 

органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Кївського мiського голови; заступник 

директора - начальник управлiння звязку та iнформацiї, директор Департаменту транспортної 

iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради; заступник начальника вiддiлу 

органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi Київського мiського голови управлiння 

забезпечення дiяльностi Кївського мiського голови; виконавчий директор, генеральний директор 

ТОВ "Рада-4". 

Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. 
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VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, 7-г  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 581322 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5910400                    (044) 5910437 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв  

9. Опис 

Депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає Компанiї 

послуги, передбаченi договором про обслуговування випускiв цiнних 

паперiв вiд 25.09.2015 № ОВ-8355, а саме: послуги щодо вiдкриття та 

ведення рахунку в цiнних паперах, обслуговування операцiй щодо 

розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування, 

обслуговування операцiй щодо випущених Компанiєю цiнних паперiв. 

1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова аудиторська спiлка" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33100397 

4. Місцезнаходження 04655, Україна, м. Київ, Оболонський р-н., пр-т. С. Бандери, 23 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3464 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
30.09.2004 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5010313                        (044) 5010313 

8. Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

9. Опис 

Для складання аудиторського звiту до рiчної iнформацiї емiтента 

цiнних паперiв, Компанiя користується послугами аудиторської фiрми 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова аудиторська спiлка". 
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VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного паперу 
Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.11.2002 555/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1113065 1113065000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

 Розмiр статутного фонду 1113065 тис.грн. сформований на пiдставi акта оцiнки вартостi майна, складеного комiсiєю Укравтодору з визначення 

розмiру статутного фонду ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (протокол вiд 14.03.2002 № 1) 

05.12.2002 585/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 964530 964530000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 964530 тис.грн. сформований на пiдставi iнвентаризацiї майна ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (наказ 

Укравтодору вiд 14.03.2002 № 103). 

12.12.2003 630/1/03 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 988078 988078000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 988078 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 29.12.2002 №16) 
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14.07.2004 402/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1228953 1228953000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 1228953 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 28.05.2004 №11) 

31.12.2004 787/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1257366 1257366000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 1257366 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 21.12.2004 №26) 

29.12.2007 560/1/07 ДКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 1272887 1272887000.00 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 1272887 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 14.12.2007 №13) 

09.04.2013 42/1/2013 НКЦПФР UA4000129894 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
994.7 1272887 1266140698.9 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державi закрiплюються 100% акцiй Компанiї iз забороною їх вiдчуження, використання 

для формування статутних фондiв будь-яких суб'єктiв господарювання, передачi в управлiння будь-яким особам та вчинення будь-яких дiй, 

наслiдком яких може бути вiдчуження цих акцiй з державної власностi, зокрема передачi в заставу, до прийняття окремого рiшення щодо 

приватизацiї Компанiї. 

Розмiр статутного фонду 1266140698,9 тис.грн. визначений рiшенням Колегiїi Укравтодору вiд 15.10.2012 №30. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

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 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та 

забезпечення 
X 12774 X X 

Усього зобов'язань та 

забезпечень 
X 12774 X X 

Опис: 

Протягом звiтного перiоду Компанiя не залучала банкiвськi кредити. Компанiя не має 

зобов'язань за цiнними паперами. До складу зобов'язань входить поточна кредиторська 

заборгованiсть та iншi поточнi зобов'язання. 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

Територія  за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова 

форма господарювання 
 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 70.10 

Середня кількість 

працівників 
81  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м.Київ, вул.Антоновича, 51  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2018 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 57 49 26 

первісна вартість 1001 150 155 88 

накопичена амортизація 1002 93 106 62 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 62 0 0 

Основні засоби: 1010 192 205 558 

первісна вартість 1011 4341 4394 4323 

знос 1012 4149 4189 3765 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 1266123 1266123 1266123 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
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Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1266434 1266377 1266707 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 21 28 38 

Виробничі запаси 1101 21 28 38 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

56 

 

137 

 

57 

з бюджетом 1135 2970 3432 458 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 19 34 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 20 19 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1156 235 108 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 8 19 18 

Усього за розділом II 1195 4242 3905 698 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 1270676 1270282 1267405 
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Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1266141 1266141 1266148 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5839 -8633 -2812 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 1260302 1257508 1263336 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 
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Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 601 1089 177 

за розрахунками з бюджетом 1620 331 336 275 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 198 

за розрахунками зі страхування 1625 332 356 183 

за розрахунками з оплати праці 1630 1371 1383 402 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 6436 8153 2878 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1252 1374 62 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 51 83 92 

Усього за розділом IІІ 1695 10374 12774 4069 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 1270676 1270282 1267405 

 

Примітки: Наведенi в примiтках до фiнансової звiтностi на стор. 39-49 цього Звіту. 

 

 

 

Керівник 

 

 

 

Косинський Р.В.  

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

Бiлоконь Н.М. 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2018 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 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 12164 7616 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14588 ) ( 10264 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 370 ) ( 186 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 
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 збиток 2195 ( 2794 ) ( 2834 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 2794 ) ( 2834 ) 

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 ( 2794 ) ( 2834 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2794 -2834 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 380 508 

Витрати на оплату праці 2505 9369 5891 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1931 1211 

Амортизація 2515 53 66 

Інші операційні витрати 2520 1166 874 

Разом 2550 14896 10436 
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки: Наведенi в примiтках до фiнансової звiтностi на стор. 39-49 цього Звіту. 

 

 

 

Керівник 

 

 

Косинський Р.В.  

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

Бiлоконь Н.М. 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна 

компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2018 р. 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 108 77 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 12174 8578 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1734 ) 

 

( 2276 ) 

Праці 3105 ( 7469 ) ( 3973 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1884 ) ( 1013 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1820 ) ( 1090 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 3150 ( 0 ) ( 0 ) 
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контрактами 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 222 ) ( 1223 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -857 -920 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 64 ) ( 170 ) 

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 -64 -170 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
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Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -921 -1090 

Залишок коштів на початок року 3405 1156 1354 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 235 264 

 

Примітки: Наведенi в примiтках до фiнансової звiтностi на стор. 39-49 цього Звіту. 

 

 

Керівник 

 

 

Косинський Р.В. 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

Бiлоконь Н.М. 
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   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi 

дороги України" 
за ЄДРПОУ 31899285 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2018 р. 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 1266141 0 0 0 -5839 0 0 1260302 

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 1266141 0 0 0 -5839 0 0 1260302 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -2794 0 0 -2794 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

36 

активів 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 
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фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -2794 0 0 -2794 
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Залишок на 

кінець року 
4300 1266141 0 0 0 -8633 0 0 1257508 

 

Примітки: Наведенi в примiтках до фiнансової звiтностi на стор. 39-49 цього Звіту. 

 

 

Керівник 

 

 

Косинський Р.В. 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

Бiлоконь Н.М. 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ Мiнiстерства фiнансiв України 

 29.11.2000  N 302 (у редакцiї наказу Міністерства фінансів України 

 вiд 28.10.2003 N 602) 

 Коди 

                                       Дата (рiк, мiсяць,число)    

Пiдприємство Публічне Акціонерне Товариство "Державна Акціонерна Компанія "Автомобільні дороги України" за ЄДРПОУ 31899285 

Територiя М. Київ, вул.. Антоновича, 51 за КОАТУУ 8036100000 

Орган державного управлiння Державне агентство автомобільних доріг України за СПОДУ  

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь за КВЕД 70.10 

Одиниця вимiру: тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
                        за  І півріччя  2018 року 

   року                                                                                               Форма №5                                                       Код за ДКУД  1801008 

I. Нематерiальнi активи 
  Залишок на  Переоцiнка  Нарахо- Втрати Іншi змiни за Залишок на 

  початок року  (дооцiнка +, Вибуло за рiк вано вiд змен- рiк кiнець року 

Групи Код  Надiйшло уцiнка -)  амортиза- шення   

нематерiальних ряд- первiсна накопи- за рiк первiсної накопи- первiсна накопи- цiї за рік корисності первiсної накопи- первiсна накопи-  

активiв ка (пере- чена  (переоцi- ченої (переоцi- чена   за рiк (перео- ченої (перео- чена 

  оцiнена) аморти-  неної) аморти- нена) аморти-   цiненої) аморти- цінена) аморти- 

  вартiсть зація  вартостї зації вартiсть зація   вартості зації вартість зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Права користування 010 - - - - - - - - - - - - -  

природними ресурсами               

Права користування 020 - - - - - - - - - - - - -  

майном               

Права на комерційні 030 - - - - - - - - - - - - -  

позначення               

Права на об'єкти 040 - - - - - - - - - - - - -  

промислової власностi               

Авторське право та 050 150 93 5 - - - - 13 - - - 155 106 

 
 

суміжні з ним права               

 060 - - - - - - - - - - - - -  

Іншi нематеріальні активи 070 - - - - - - - - - - - - -  

Разом 080 150 93 5 - - - - 13 - - - 155 106 

 
 

Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -  

Із рядка 080 графа 14      вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi                                (081) - 

                                           вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв                                                                      (082) - 

                                           вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв                                                               (083) - 

Із рядка 080 графа 5        вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових асигнувань                                 (084) - 

Із рядка 080 графа 15      накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) - 
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II. Основнi засоби 

 
  Залишок на Надiй- Переоцiнка Вибуло за рiк Нарахо- Втрати Іншi змiни Залишок на у тому числi 

Групи Код початок року шло (дооцiнка +,  вано вiд за рiк кiнець року одержані за фінан- передані в опера- 

основних ряд-  за рiк уцiнка -)  амор- змен-   совою орендою тивну оренду 

засобiв ка первiсна   первiс-  первiсна  тизацiї шення  первiс-  первiсна  первісна знос первісна знос 

  (пере- знос  ної (пе- зносу (пере- знос за рiк корис- ної (пе- зносу (пере- знос (перео-   (перео-   

  оцiнена)   реоцi-  оцiнена)   ностi реоцi-  оцiнена)  цінена)  цінена)  

  вартiсть   неної)  вартiсть    неної)  вартiсть  вартість  вартість  

     вартостi      варто-        

           стi        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвестиційна 105 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 нерухомість                   

Капiтальнi витрати на 110 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

полiпшення земель                    

Будинки, споруди та 120 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

передавальні пристрої                   

Машини та обладнання 130 587 452 45 - - - - 14 - - - 632 466 - - - - 

Транспортнi засоби 140 3261 3214 - - - - - 16 - - 

 

- 3261 3230 - - 1515 1483 

 
Інструменти, прилади, 150 323 316 - - - - - 2 - - - 322 318 

 

 

 

- - - - 

iнвентар (меблi)                   

Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Іншi основнi засоби 180 12 8 - - - - - - - - - 12 8 - - - - 

Бiблiотечні фонди 190 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Малоцiннi необоротні 200 159 159 8 - - - - 8 - - - 167 

 

167 - - - - 

матерiальні активи                   

Тимчасовi (нетитульні) 210 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

споруди                   

Природні  ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Іншi необоротні 250 - - - - - - - - - - - - - - - - - 

матерiальнi активи                   

Разом 260 4341 4149 53 

 

- - - - 40 - - - 4394 4189 - - 1515 1483 

 
 Із рядка 260 графа 14      вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi                      (261) - 

                                           вартiсть оформлених у заставу основних засобiв                                                                                                                                  (262) - 

                                           залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються  (консервацiя, реконструкцiя тощо)                        (263) - 

                                           первісна (переоцінена )  вартість повністю амортизованих основних засобів                                                               (264) 2415 

                                           основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів                                                               (2641) - 

 Із рядка 260  графа 8           вартість основних засобів, призначених для продажу                                                                               (265) - 

                                           залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) - 

 Із рядка 260  графа 5      вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування                                                                                         (266) - 
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 Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду                                                                                                                                                                (267) - 

 Із рядка 260  графа 15     знос основних засобiв, щодо яких існують обмеження права власності                                                                                       (268) - 

 Із рядка 105  графа 14     вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю                                                                                  (269) - 
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III. Капiтальнi iнвестицiї 
 

Найменування показника Код За рiк На кiнець 
 рядка  року 

1 2 3 4  

Капiтальне будiвництво 280 - -  

Придбання (виготовлення) основних засобiв  290 - -  

Придбання (виготовлення) iнших 300 53 -  

необоротних матерiальних активiв    

Придбання (створення) нематерiальних активів 310 5 -  

Придбання (вирощуваня) довгострокових біологічних активів 320 - -  

Іншi 330 - -  

Разом 340 58 -  

 
 Із рядка 340  графа 3      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість                                                                                    (341) - 

                                      фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - 

IV. Фiнансовi iнвестицiї 
 

Найменування показника Код За рiк На кiнець року 

 рядка  довгостроковi поточнi  

1 2 3 4 5  

А. Фiнансовi iнвестицiї за методом      

 участi в капiталi в:     

асоцiйованi пiдприємства 350 - - -  

дочiрнi пiдприємства 360 - - -  

спiльну дiяльнiсть 370 - - -  

Б. Іншi Фiнансовi iнвестицiї в:      

частки i паї у статутному капіталі 380 - - -  

iнших пiдприємств     

акцiї 390 - - -  

облiгацiї 400 - - -  

iншi 410 - 1266123 -  

Разом (розд.А + розд.Б) 420 - 1266123 -  

 
З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)             Іншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  вiдображенi: 

за собiвартiстю (421) 1266123 

за справедливою вартiстю (422) - 

за амортизованою собiвартiстю (423) - 

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)            Поточнi фiнансовi iнвестицiї відображені:  

за собiвартiстю (424) - 

за справедливою вартiстю (425) - 

за амортизованою собiвартiстю (426) - 



 

43 

 

V. Доходи i витрати 
 

Найменування показника Код Доходи Витрати 
 рядка   

1 2 3 4  

А. Іншi операцiйнi доходи i витрати     

Операцiйна оренда активiв 440 18 11  

Операцiйна курсова рiзниця 450 - -  

Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 62 62  

Штрафи, пенi, неустойки 470 - -  

Утримання об'єктiв житлово-комунального 480 - -  

 i соцiально-культурного призначення    

Іншi операцiйнi доходи i витрати 490 12084 297 

 

 

 

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -  

непродуктивні витрати і втрати 492 X -  

Б. Доходи i витрати вiд участi в     

капiталi за iнвестицiями в:    

асоцiйованi пiдприємства 500 - -  

дочiрнi пiдприємства 510 - -  

спiльну дiяльнiсть 520 - -  

В. Іншi фiнансовi доходи i витрати     

Дивiденди 530 -      x  

Проценти 540     x -  

Фiнансова оренда активiв 550 - -  

Іншi фiнансовi доходи i витрати 560 - -  

Г. Іншi доходи i витрати     

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 - -  

Доходи від об'єднання підприємств 580 - -  

Результат оцінки корисності 590 - -  

Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -  

Безоплатно одержанi активи 610 -      x  

Списання необоротних активiв 620     x -  

Іншi доходи i витрати 630 - -  

 
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з продукцiєю  (товарами, роботами, послугами)                       (631) - 

Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарів, робіт, послуг ) за товарообмінними  

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами                                                                        (632) - % 

Із рядків 540-560  гр. 4    фінансові витрати, уключені до собівартості активів  (633) - 
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VI. Грошовi кошти 

 

Найменування показника Код На кiнець року 
 рядка  

1 2 3  

Готівка 640 -  

Поточний рахунок у банку 650 235 

 

 

Іншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 -  

Грошовi кошти в дорозi 670 -  

Еквiваленти грошових коштiв 680 -  

Разом 690 235 

 

 

 
З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) - 

 

VII. Забезпечення і резерви 
 

   Збiльшення за звiт. рiк Використано Сторновано Сума очiкува-  

Види забезпечень Код Залишок   у звiтному невикорис- ного вiдшкоду- Залишок  

i резервiв рядка на початок нараховано додатковi роцi тану суму у вання витрат на кiнець  

  року (створено) вiдрахуван-  звiтному iншою стороною, року 

    ня  роцi що врахована  

       при оцiнцi за-  

       безпечення  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 1252 633 - 511 - - 1374  

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - - -  

пенсiйне забезпечення         

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - - -  

гарантійних зобов'язань         

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -  

Забезпечення наступних витрат на виконання 750 - - - - - - -  

зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв         

 760 - - - - - - -  

 770 - - - - - - -  

Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - -  

Разом 780 1252 633 - 511 - - 1374 

 

 



 

45 

 

VIII.Запаси 
 

 Код Балансова вар- Переоцiнка за рiк 

Найменування показника рядка тiсть на кiнець збiльшення чистої   

  року вартостi реалiзацiї * уцiнка  

1 2 3 4 5  

Сировина i матерiали 800 11 - -  

Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi 810 - - -  

вироби     

Паливо 820 17 - -  

Тара i тарнi матерiали 830 - - -  

Будiвельнi матерiали 840 - - -  

Запаснi частини 850 - - -  

Матерiали сiльськогосподарського 860 - - -  

призначення     

Поточні біологічні активи 870 - - -  

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 - - -  

Незавершене виробництво 890 - - -  

Готова продукцiя 900 - - -  

Товари 910 - - -  

Разом 920 28 - -  

 
Із рядка 920 графа 3  Балансова вартiсть запасiв: 

                      вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї                                                         (921) 28 

                      переданих у переробку                                                                                             (922) - 

                      оформлених в заставу                                                                                             (923) - 

                      переданих на комiсiю                                                                                                (924) - 

Активи на вiдповiдальному зберiганнi  (позабалансовий рахунок 02)  (925) - 

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)     запаси, призначені для продажу  (926) - 

 
    * визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси". 
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IX. Дебiторська заборгованiсть 
 

  Код  Всього на   у т.ч. за строками непогашення 

   Найменування показника рядка  кiнець року     

   до 12 мiсяцiв  вiд 12 до  вiд 18 до  

     18 мiсяцiв 36 мiсяцiв 

              1   2      3      4       5      6  

Дебiторська заборгованiсть за  940 - - - -  

товари, роботи, послуги      

Інша поточна дебiторська  950 20 20 - -  

заборгованiсть      

 
Списано у звiтному роцi безнадiйної дебiторської заборгованостi                           (951) - 

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3 заборгованiсть з пов'язаними сторонами (952) - 

 

X. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей 
 

Найменування показника Код Сума 
 рядка  

1 2 3  

Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 -  

Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 -  

Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо винуватцiв , за 980 -  

якими на кiнець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)   

 

 

XI. Будiвельнi контракти 
 

Найменування показника Код  

 рядка Сума 

1 2 3  

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 -  

Заборгованiсть на кiнець звiтного року:    
валова замовникiв 1120 - 

валова замовникам 1130 -  

з авансiв отриманих 1140 -  

Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 -  

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за незавершеними будiвельними контрактами 1160 - 
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XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код  

 рядка Сума 

1 2 3  

Поточний податок на прибуток 1210 -  

Вiдстроченi податковi активи: на початок звiтного року 1220 - 

на кiнець звiтного року 1225 -  

Вiдстроченi податковi зобов'язання: на початок звiтного року 1230 - 

на кiнець звiтного року 1235 -  

Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 - 

у тому числi:    
поточний податок на прибуток 1241 - 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 - 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 - 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього 1250 -  

у тому числi:    
поточний податок на прибуток 1251 - 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 - 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 - 

 

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань 
 

Найменування показника Код  

 рядка Сума 

1 2 3  

Нараховано за звiтний рiк 1300 53  

Використано за рiк - усього 1310 58 

 в тому числi на:    
будiвництво об'єктiв 1311 - 

придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 53 

з них машини та обладнання 1313 -  

придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 5  

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 - 

 1316 -  

 1317 -  
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XIV. Біологічні активи 
  Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю  

  залишок на початок  вибуло за рік нарахо- втрати  вигоди  залишок на кінець залишок      

Групи Код  року надійшл

о 

 вано  від змен- від   року на  надійшл

о 

зміни вибуло  залишок  

біологічних ряд- первісна накопи-  за рік первісна накопи- аморти- шення   віднов- первісна  накопи- початок  за рік вартості за рік на кінець  

активiв ка  вартість чена    вартість чена  зації  корис- лення  вартість чена   року   за рік  року 

   амор-   амор- за рік ності корис-  амор-      

   тизація   тизація   ності  тизація      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Довгострокові біологічні                  
 активи – усього                  

   в тому числі:  1410 - - - - - - - - - - - - - - -  

робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -  

продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -  

багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -  

 1414 - - - - - - - - - - - - - - -  

інші  довгострокові                   
біологічні  активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -  

Поточні біологічні 

активи –  

                 
усього                  

   в тому числі:   1420 - х - - х х - - - х - - - - -  

тварини на вирощуванні                   
та відгодівлі 1421 - х - - х х - - - х - - - - -  

біологічні активи в стані                  

 біологічних перетворень                   

(крім тварин на                   

вирощуванні та 

відгодівлі) 

1422 - х - - х х - - - х - - - - -  

 1423 - х - - х х - - - х - - - - -  

інші поточні біологічні                   

активи 1424 - х - - х х - - - х - - - - -  

Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Із рядка 1430 графа 5 і графа 14        вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування   (1431) - 

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16        залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість  (1432) - 

                                                        поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів,   

                                                        утрачених унаслідок надзвичайних подій    

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17      балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені   (1433) - 

                                                        законодавством обмеження права власності   
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ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
 

  Вартість  Витрати, по- Результат від    Фінансовий результат 

Найменування  показника Код первісного  в'язані з  первісного визнання    (прибуток +, збиток -) від 

 рядка визнання біологічними    Уцінка Виручка від  Собівартість   первісного  

   перетворен- дохід витрати  реалізації реалізації реалізації визнання та  

   нями       реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи 

          

 рослинництва - усього  1500 - - - ( - ) - - - - - 

    у тому числі:            

       зернові і зернобобові 1510 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

           з них:           

              пшениця 1511 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

              соя  1512 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

соняшник  1513 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

ріпак 1514 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

цукрові буряки (фабричні)  1515 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

картопля  1516 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

інша продукція рослинництва  1518 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

додаткові біологічні активи  рослинництва 1519 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

Продукція та додаткові біологічні 

активи 

          

 тваринництва - усього  1520 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

    у тому числі:            

       приріст живої маси – усього 1530 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

           з нього:           

              великої рогатої худоби  1531 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

             свиней  1532 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

молоко 1533 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

вовна 1534 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

яйця 1535 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

інша продукція тваринництва 1536 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

продукція рибництва 1538 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

 1539 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

Сільськогосподарська продукція та            

додаткові біологічні активи - разом 1540 - ( - ) - ( - ) - - ( - ) - - 

 
     Керiвник             Косинський Роман Валерійович  

  

 
   Головний бухгалтер     Білоконь Надія Миколаївна 
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