
 

Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії. 

Голова правлiння       Стельнякович Сергiй Якович 

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

М.П. 
27.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

31899285  

1.4. Місцезнаходження емітента  

М.Київ, Голосiївський, 03680, м.Kиїв, вул. Горького, 51  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(044) 2262104 (044) 4991305  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

vlasnist@rou.org.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у №77   Бюлетень "Цiннi папери України"  
  

26.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 

сторінці www.adu.org.ua 

в мережі 

Інтернет 27.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств  

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

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

(розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів  

7. Інформація про дивіденди  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

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

виникала протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 



а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

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

періоду 

 

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

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

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 

Комісії) 
 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 
 

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

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

житлового будівництва)  

30. Примітки 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (далi - Компанiя) не займається дiяльнiстю, 

яка потребує лiцензування. Не має вiдношення до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

Емiтент не користувався у звiтному роцi послугами рейтингового агентства, у зв'язку iз 

вiдсутнiстю рiшення про це Засновника - Державного агентства автомобiльних дорiг 

України. Роздiл "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюється, оскiльки 

емiтент є акцiонерним товариством. Посадовi особи емiтента не володiють акцiями 

емiтента. Загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером 

Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 

Компанiя не є емiтентом облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, iнших цiнних паперiв, та не 

проводила викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. На протязi 2011 року не 

видавались сертифiкати цiнних паперiв. Компанiя не випускає борговi цiннi папери. 

Звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтност в 

звiтному перiодi не велася. 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. В 2011 роцi вищим органом управлiння Компанiї 

рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. Компанiя не має власного кодексу 

(принципiв, правил) корпоративного управлiння. 

 

 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 

України" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнiдороги України" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

03680 

3.1.5. Область, район 

М.Київ, Голосiївський 

3.1.6. Населений пункт 

м.Kиїв 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Горького, 51 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 № 372491 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

18.03.2002 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Голосiївська районна в м.Києвi Державна адмiнiстрацiя 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

1272887000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

1266148000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у національній валюті 

АТ "Укрiнбанк" 

3.3.2. МФО банку 

300250 

3.3.3. Поточний рахунок 

26002001969001 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 

поточним рахунком у іноземній валюті 
 

-  

3.3.5. МФО банку  



-  

3.3.6. Поточний рахунок  

-  

3.4. Основні види діяльності 

74.15.0 Управлiння пiдприємствами 

63.21.2 Функцiонування iнфраструктури автомобiльного та мiського транспорту 

45.23.0 Будiвництво дорiг, аеродромiв та улаштування поверхнi спортивних споруд 

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

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Державне агентство 

автомобiльних дорiг 

України 

00018112 
03680Україна м.Київ 

Фiзкультури, 9 
100.000000000000 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Х -  0.000000000000 

Усього 100.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середня кiлькiсть усiх працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi, осiб - 29545,0 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв, тис.грн. - 866705,2  

Сума податку з доходiв фiзичних осiб, що вiдрахована з фонду оплати працi усiх 

працiвникiв, тис.грн. - 120172,7  

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 33441,0  

Фонд робочого часу, за який нарахована заробiтна плата штатним працiвникам (крiм 

тимчасової непрацездатностi), людино-годин - 57753784,0 з нього вiдпрацьовано, людино-

годин - 52630925,0  

Фонд оплати працi штатних працiвникiв, тис.грн. - 843445,3  

Фонд оплати працi усiх працiвникiв в 2011 роцi зменшився порiвняно з 2010 роком на 

47440,2 тис.грн.  

 

Усi дочiрнi пiдприємства ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" займалися у 2011 

роцi пiдвищенням квалiфiкацiї кадрiв та їх навчанням. В цiлому пройшли пiдготовку, 

перепiдготовку, навчання новим професiям та пiдвищення квалiфiкацiї 1125 чол., з них 

iнженерно-технiчних працiвникiв 476. Пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв 

проводилася на базi Iнституту економiки i бiзнесу на транспортi НТУ, Факультету 

пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв ХНАДУ, Бiлоцеркiвського навчального центру, який 

належить до сфери управлiння Державного агентства автомобiльних дорiг України, iнших 

навчальних закладiв рiзних типiв за договорами та безпосередньо на виробництвi.  

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 

 



Голова правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Стельнякович Сергiй Якович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

З/НН 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Виконуючий обов'язки голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

 

6.1.8. Опис 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Голова правлiння Компанiї керує виробничо-господарською та фiнансово-економiчною 

дiяльнiстю вiдповiдно до вимог чинного законодавства, наказiв Державної служби 

автомобiльних дорiг України, Статуту Компанiї.  

Голова правлiння вiдповiдає за наслiдки прийнятих рiшень, збереження та ефективне 

використання майна пiдприємства, а також фiнансово-господарськi результати його 

дiяльностi.  

Забезпечує виконання усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим бюджетами, 

соцiальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання 

господарських та трудових договорiв.  

Голова правлiння Компанiї координує та контролює роботу з:  

- дiяльностi дочiрнiх пiдприємств , що входять до складу Компанiї;  

- перспективної розробки концепцiї та реалiзацiї основних направлень розвитку 

дорожнього господарства та автомобiльних дорiг загального користування;  

- удосконалення i пiдвищення ефективностi роботи дорожнього господарства;  

- надання дозволiв на кредити, затвердження штатних розписiв дочiрнiх пiдприємств та 

лiмiтiв на їх утримання;  

- здiйснення заходiв спецiального призначення в особливий перiод;  

- ефективного використання коштiв, направлених на будiвництво, ремонт i утримання 

автомобiльних дорiг, промислової та iншої дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

- проведення кадрової полiтики .  

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

6.1.1. Посада 

Член првлiння, перший заступник голови правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Уманець Михайло Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



З/НН 

6.1.4. Рік народження** 

1955 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник начальника Служби автомобiльних дорiг в Черкаськiй обл. 

6.1.8. Опис 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Перший заступник голови правлiння Компанiї керує вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства, наказiв Державної служби автомобiльних дорiг України, Статуту Компанiї 

виробничо-господарською дiяльнiстю. Забезпечує додержання законностi в дiяльностi 

Компанiї i захист його правових iнтересiв. Здiйснює правову експертизу проектiв наказiв , 

iнструкцiй , положень та iнших актiв правового характеру , що готуються в Компанiї. 

Перший заступник голови правлiння вiдповiдає за наслiдки прийнятих рiшень, 

збереження та ефективне використання майна пiдприємства.  

Забезпечує виконання усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим бюджетами, 

соцiальними фондами, координує та контролює роботу з:  

- дiяльностi дочiрнiх пiдприємств , що входять до складу Компанiї;  

- перспективної розробки концепцiї та реалiзацiї основних напрямкiв розвитку 

дорожнього господарства та автомобiльних дорiг загального користування;  

- удосконалення i пiдвищення ефективностi роботи дорожнього господарства;  

- управлiння майном, що передане у користування ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 

України" ;  

- пiдготовки та розкриття на фондовому ринку регулярної та особливої iнформацiї 

емiтентам цiнних паперiв i поданням їх до Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку;  

- пiдготовки документiв, вiдповiдно до рiшень Державної служби автомобiльних дорiг 

України, щодо реєстрацiї випуску цiнних паперiв Компанiї в Державнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку та робота з депозитарiєм щодо обслуговування емiсiї цiнних 

паперiв Компанiї;  

- органiзацiї питань оренди i вiдчуження майна компанiї та її дочiрнiх пiдприємств;  

- монiторингу структурних змiн вiдповiдно до наказiв Укравтодору та Компанiї щодо 

створення або лiквiдацiї окремих дочiрнiх пiдприємств i фiлiй;  

- пiдготовки пропозицiй по внесенню змiн до вiдомчих нормативних актiв з питань 

управлiння майном Компанiї;  

- захисту майнових прав компанiї;  

- здiйснення заходiв спецiального призначення в особливий перiод;  

- формування прогресивних органiзацiйних структур у дорожньому господарствi, 

сприяння приватизацiї i демонополiзацiї дочiрнiх пiдприємств (за спецiальними 

рiшеннями Уряду України);  

- правового забезпечення економiчно-господарської дiяльностi Компанiї та дочiрнiх 

пiдприємств;  

- правового захисту iнтересiв Компанiї та дочiрнiх пiдприємств у вiдносинах з 

пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi;  

- правового захисту iнтересiв Компанiї та дочiрнiх пiдприємств у вiдносинах з 

правоохоронними органами України, Державною податковою iнспекцiєю, органами 

судової влади, тощо.  



Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 

6.1.1. Посада 

член првлiння, головний iнженер 

 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Вишнiвський Олександр Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 593291 11.09.1997 Московський РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1955 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний iнженер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

6.1.8. Опис 

 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Головний iнженер Компанiї визначає технiчну полiтику i напрями технiчного розвитку 

Компанiї в умовах ринкової економiки i технiчного переозброєння дiючого виробництва. 

Забезпечує необхiдний рiвень технiчної пiдготовки виробництва та його постiйне 

зростання, пiдвищення ефективностi виробництва та продуктивностi працi, скорочення 

матерiальних та трудових витрат, рацiональне використання виробничих ресурсiв. 

Головний iнженер органiзовує i контролює роботу з: 

 - формування i реалiзацiї науково-технiчної полiтики, розробки i виконання технiчних 

програм та поточних планiв розвитку дорожнього господарства, органiзацiї мiжнародного 

науково-технiчного спiвробiтництва, впровадження нових досягнень вiтчизняної та 

зарубiжної науки i технiки, передових технологiй та матерiалiв;  

- контролю та пiдвищення якостi проектування i виконання дорожнiх робiт;  

- прийняття технiчних рiшень з питань, пов язаних з будiвництвом та реконструкцiєю 

мостiв та iнженерних споруд;  

- органiзацiї поточної роботи з впровадження новiтнiх прогресивних технологiй, машин та 

механiзмiв в дорожньому господарствi;  

- виконання та дотримання безпечних умов працi в дорожнiх господарствах та безпеки 

руху на вiдомчому транспортi;  

- пiдготовки дорожнiх пiдприємств до роботи в зимових умовах;  

- роботи автомобiльного транспорту у системi Компанiї, розвитку автогосподарств; 

органiзацiї i контролю за виконанням планових завдань з будiвництва автомобiльних 

дорiг, здiйснення контролю за якiстю виконаних робiт;  

- органiзацiї iнвестицiйної дiяльностi у дорожньому господарствi;  

- розвитку виробничої бази дорожнього господарства;  

- полiпшення екологiчного стану в дорожньому господарствi;  

- технiчного навчання (пiдвищення квалiфiкацiї) iнженерно-технiчних працiвникiв i 

робiтникiв дорожнього господарства та апарату Компанiї;  

- внесення пропозицiй головi правлiння щодо притягнення керiвних кадрiв дочiрнiх 

пiдприємств та їх працiвникiв до вiдповiдальностi з питань охорони працi;  



- органiзовує роботу з виконання нормативних, нормативно-технiчних актiв та доручень 

Державної служби автомобiльних дорiг України наукового i технiчного напрямку, 

забезпечення господарств нормативно-технiчною базою. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння з ремонтiв та експлуатацiйного утримання 

автомобiльних доріг. 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Данкевич Iгор Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 304233 15.10.1996 Харкiвський РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" з питань вагового 

i габаритного контролю транспортних засобiв. 

6.1.8. Опис 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Заступник голови правлiння з ремонтiв та експлуатацiйного утримання автомобiльних 

дорiг органiзовує та контролює роботу з:  

- розробки перспективних напрямкiв роботи дорожнього господарства, мережi 

автомобiльних дорiг та її iнфраструктури;  

- розробки та реалiзацiї заходiв у сферi утримання та ремонтiв автомобiльних дорiг, їх 

iнфраструктури;  

- формування планiв робiт з ремонтiв та утримання автомобiльних дорiг i забезпечення їх 

виконання в натуральних i фiнансових показниках;  

- удосконалення та покращення транспортно-експлуатацiйних показникiв автомобiльних 

дорiг;  

- забезпечення виконання заходiв з безпеки руху на автомобiльних дорогах;  

- пiдготовка господарств до пропуску повеневих вод;  

- поточної дiяльностi цивiльної оборони в дорожнiх господарствах та лiквiдацiї наслiдкiв 

надзвичайних ситуацiй;  

- органiзацiї робiт з вагового i габаритного контролю транспортних засобiв дочiрнiми 

пiдприємствами при проїздi великовагових i великогабаритних транспортних засобiв по 

дорогах загального користування України;  

- координацiї дiяльностi дочiрнiх пiдприємств з питання збереження автомобiльних дорiг 

вiд передчасних руйнувань при проїздi великовагових та великогабаритних транспортних 

засобiв;  

- органiзацiї спiвпрацi з державним пiдприємством "Укрголовмостоекспертиза" щодо 

здiйснення експертної оцiнки пропускної спроможностi автомобiльних дорiг та штучних 

споруд на них та видача погоджень на маршрути проїзду великовагових i 

великогабаритних транспортних засобiв; - координацiї робiт стацiонарних та пересувних 

вагових комплексiв;  

- пiдготовки та надання необхiдної звiтностi i iнформацiї про регулювання виконання 



робiт по ваговому i габаритному контролю, аналiзу роботи з видачi погоджень маршрутiв 

проїзду транспортних засобiв та самохiдних машин i механiзмiв, ваговi та габаритнi 

параметри яких перевищують нормативнi;  

- аналiзу надходження коштiв вiд виконання робiт з видачi погоджень та проведення 

вагового i габаритного контролю;  

- методичного керiвництва дiяльностi структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств з 

кола питань, що входять до сфери закупiвель ;  

- методичного керiвництва дочiрнiми пiдприємствами Компанiї щодо ефективних i 

вигiдних для Компанiї схем участi у тендерах на закупiвлю товарiв, робiт та послуг;  

- проведення маркетингових дослiджень ринку дорожньо-будiвельних матерiалiв;  

- виконання збалансованого з джерелами фiнансування загального плану матерiально-

технiчного забезпечення з розподiлом на централiзоване забезпечення i придбання 

матерiально-технiчних ресурсiв дочiрнiми пiдприємствами;  

- надходження та цiльового i ефективного використання грошових коштiв з метою 

запобiгання фiнансових втрат, контролю за дотриманням зваженої цiнової полiтики при 

закупiвлi матерiально-технiчних ресурсiв дочiрнiми пiдприємствами Компанiї. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння з економiчних питань 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Фiлатова Алла Федорiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕК 610221  05.12.1997  Брянкiвський МВ УМВС України в Луганськiй обл 

6.1.4. Рік народження** 

1951 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора ДП "Київський облдорупр". 

6.1.8. Опис 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Заступник голови правлiння з економiчних питань органiзовує та керує органiзацiйно-

економiчним забезпеченням дiяльностi Компанiї. Розробляє заходи щодо пiдвищення 

продуктивностi, ефективностi та рентабельностi пiдприємства, зниження собiвартостi, 

забезпечення зростання продуктивностi працi, досягнення ефективних результатiв за умов 

рацiональних витрат матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Координує дiяльнiсть 

економiчних пiдроздiлiв Компанiї з: - розробки i реалiзацiї полiтики у сферi економiки та 

розвитку економiчних реформ у дорожньому господарствi; - органiзацiї i оплати працi, 

соцiального захисту працiвникiв; - формування кошторисiв та фiнансових планiв на 

утримання апаратiв дочiрнiх пiдприємств i контроль за їх виконанням; - узагальнення 

облiку, звiтностi i контролю, проведення економiчного аналiзу дiяльностi дочiрнiх 

пiдприємств, оцiнки стану економiчного i соцiального розвитку дорожнього господарства; 

- проведення страхування матерiальних цiнностей та працiвникiв дорожнього 

господарства; - економiчного навчання iнженерно-технiчних працiвникiв та робiтникiв 

дорожнiх господарств i апарату Компанiї; - сплати дочiрнiми пiдприємствами ПДВ, 



податку на прибуток, податку до мiсцевого бюджету, у пенсiйний фонд, страховi внески; - 

сплати коштiв на утримання апарату Компанiї. Винагорода посадовим особам не 

передбачена. 

 

6.1.1. Посада 

Член правлiння, головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Бiлоконь Надiя Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КР 487035 05.01.2000 Ленiнський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Чернiвецький державний унiверситет, Київський торгiвельно-економiчний 

унiверситет. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 

6.1.8. Опис 

 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1: 

Головний бухгалтер забезпечує , контролює та несе вiдповiдальнiсть за роботу з ведення 

бухгалтерського облiку в Компанiї та дочiрнiх пiдприємствах дотримуючись єдиних 

методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" , з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства. 

Органiзовує роботу бухгалтерської служби, здiйснює контроль за вiдображенням на 

рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, а також:  

- забезпечує дотримання в установлених єдиних методологiчних 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 на пiдприємствi, 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;  

- складає фiнансову, податкову та статистичну звiтнiсть пiдприємства у строки, у форматi 

та за складом, що передбаченi чинним законодавством України та вимогами Засновника; 

 - забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у дочiрнiх пiдприємствах та їх 

фiлiях;  

- забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить 

розрахунки з кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов язань;  

- керує працiвниками бухгалтерського облiку аппарату Компанiї та розподiляє мiж ними 

посадовi завдання i обов язки.  

Винагорода посадовим особам не передбачена. 



6.1.1. Посада 

Член правлiння, начальник вiддiлу вагового i габаритного контролю транспортних засобiв 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Горошко Вiктор Федорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

З/НН 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння з питань вагового i габаритного контролю транспортних 

засобiв 

6.1.8. Опис 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

Відповідно до посадової інструкції начальник вiддiлу вагового i габаритного контролю 

транспортних засобiв  

- координує діяльність дорожніх підприємств з питань збереження автомобільних доріг 

від передчасних руйнувань при проїзді великовагових та великогабаритних транспортних 

засобів;  

- організує методичне керівництво та контроль проведення роботи з вагового та 

габаритного контролю транспортних засобів дочірніми підприємствами на стаціонарних 

та пересувних вагових комплексах при проїзді транспортних засобів на дорогах 

загального користування України; 

- надає дочірнім підприємствам Компанії організаційну та консультативну допомогу з 

питань здійснення вагового та габаритного контролю; 

- розробляє та організує впровадження комплексу заходів із збереження автомобільних 

доріг від руйнувань при проїзді проїзді великовагових та великогабаритних транспортних 

засобів; 

- розглядає скарги щодо роботи стаціонарних та пересувних вагових комплексів, надає 

рекомендації щодо усунення недоліків (порушень) в роботі зазначених комплексів, і т.і. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Яценко Оксана Богданiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 127034 24.12.1997 Димитровський МВ УВМС України в Донецькiй обл 

6.1.4. Рік народження** 

1964 



6.1.5. Освіта** 

Вища, Харкiвський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займала посаду заступника голови правлiння з кадрових та 

загальних питань ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

6.1.8. Опис 

 

Відповідно до Наказу Компанії від 12.01.2011 №1:  

заступник голови правлiння з загальних та кадрових  питань органiзовує та контролює 

роботу з формування кадрової полiтики, визначення її основних напрямiв. Проводить 

комплекс планiв та програм  щодо роботи з персоналом з метою залучення та закрiплення 

працiвникiв потрiбних спецiальностей та квалiфiкацiї, формування та пiдготовки резерву 

кадрiв для висунення на керiвнi посади. Органiзовує та координує розроблення комплексу 

заходiв з: 

- пiдвищення трудової дисциплiни працiвникiв; 

- полiпшення умов працi , оптимiзацiї структур та штатiв; 

- виконання у встановленi термiни контрольних документiв по апарату Компанiї; 

- зв'язкiв з Державною службою автомобiльних дорiг України; 

- виконання окремих доручень голови правлiння Компанiї; 

- визначає напрями роботи з управлiння соцiальними процесами в Компанiї; 

- контролює додержання норм трудового законодавства у роботi з персоналом; 

- консультує керiвникiв пiдроздiлiв з усiх питань, пов'язаних з персоналом; 

- координацiї пiдготовки засiдань правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" та 

поточного контролю за виконанням їх рiшень; 

- здiйснення зв'язкiв з громадськими органiзацiями; 

- здiйснення господарського забезпечення роботи Компанiї  та роботи канцелярiї; 

- контролю за вирiшенням соцiальних питань працiвникiв в дочiрнiх пiдприємствах i в 

апаратi Компанiї; 

- питання роботи дочiрнiх пiдприємств "Оздоровчий комплекс "Подiлля" та "Пансiонат 

"Дорожник". 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

6.1.1. Посада 

Голова спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Сапаєв Бахтiяр Сабiрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

НС 557047 31.10.1998 Уманський МВУМВС України в Черкаськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Полтавський кооперавний iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

22 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Голова правлiння ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. 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 та 

позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого 

органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 

Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) 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). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) 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 закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

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

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або цим Статутом. Винагорода посадовим особам не передбачена.  

 

6.1.1. Посада 

Заступник голови спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Пiдмогильний Микола Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



З/НН 

6.1.4. Рік народження** 

1953 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 

Нацiональна академiя державного управлiння при Призедентовi України. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

31 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займав посаду заступника Голови Державної служби 

автомобiльних дорiг України. 

6.1.8. Опис 

Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. 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 та 

позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого 

органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 

Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) 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). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) 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 закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

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

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в  



 

 

 

 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або цим Статутом. Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 

6.1.1. Посада 

Член спостережної ради 

 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Кондратюк Сергiй Дмитрович 

 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕК 862955 22.06.1998 Брянкiвським МВ УМВС України в Луганськiй обл. 

 

6.1.4. Рік народження** 

1968 

 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький державний технiчний унiверситет. 

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ДП "Житомирський облавтодор". 

 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. 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 та 

позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого 

органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 

Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

 



 повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) 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). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) 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 закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

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

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або цим Статутом.  

Винагорода посадовим особам не передбачена.  

6.1.1. Посада 

Член спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Сендерський Сергiй Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СС 012110 19.03.1996 Богородчанський РВУМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

31 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник адмiнiстрацiї автомобiльних дорiг в Iвано-Франкiвськiй обл. 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. 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 та 

позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого 

органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 

Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) 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). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) 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 закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

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

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або цим Статутом.  

Винагорода посадовим особам не передбачена.  

6.1.1. Посада 

Секретар спостережної ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Кiян Олена Миколаївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 699385 02.08.2001 Шевченкiвським РУГУМВС України в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займала посаду начальника адмiнiстративного управлiння 

Укравтодору. 

6.1.8. Опис 

Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонера Компанiї, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть правлiння. Кiлькiсний 

склад Наглядової ради визначається Вищим органом Компанiї та не може становити 

менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством або Статутом Компанiї. 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 та 

позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого 

органу; 4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених 

Компанiєю акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, 

крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, 

цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законом; 8) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi 

укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 9) 

прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови 

виконавчого органу; 10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом; 11) 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). 12) 

визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 

13) 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 закону; 14) вирiшення питань про участь Компанiї та / або її дочiрнiх 

пiдприємств у промислово-фiнансових групах, iнших юридичних особах та об'єднаннях, 

та заснування Компанiєю та її дочiрнiми пiдприємствами iнших юридичних осiб (якщо це 

не суперечить чинному законодавству); 15) вирiшення питань, передбачених 

законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Компанiї; 16) 

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

17) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття 

нею на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанi та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних 

цiнних паперiв Компанiї або депозитарiї цiнних паперiв та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання в 

порядку, передбаченому законом, пропозицiй акцiонерам про придбання особою 

(особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до закону; 21) вирiшення 

iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом 

або цим Статутом.  

Винагорода посадовим особам не передбачена.  

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Загорняк Олег Васильович 



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 163150 22.08.2002 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський полiтехнiчний iнститут. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займав посаду директора департаменту фiнансiв та 

економiчної полiтики Укравтодору. 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. Члени 

ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами Компанiї. 

Винагорода посадовим особам не передбачена.  

6.1.1. Посада 

Заступник голови ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Сухоносов Олександр Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 729408 13.11.2001 Московським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

6.1.4. Рік народження** 

1959 

6.1.5. Освіта** 

 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займав посаду директора департаменту автомобiльних дорiг 

Укравтодору. 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. Члени 

ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами Компанiї. 

Винагорода посадовим особам не передбачена.  



6.1.1. Посада 

Секретар ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Церковний Сергiй Михайлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ВА 062321 17.06.1995 Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл 

6.1.4. Рік народження** 

1978 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На кiнець звiтного 2011 року займав посаду заступника начальника контрольно-

ревiзiйного вiддiлу Укравтодору. 

6.1.8. Опис 

Ревiзiйна комiсiя є органом Компанiї, що здiйснює перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльнiстi Компанiї. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом 

Компанiї та не може становити менше 3 осiб, якщо iнше не передбачено законодавством 

або Статутом Компанiї. Ревiзiйна комiсiя Компанiї обирається на термiн до 5 рокiв. Члени 

ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених чинним законодавством, внутрiшнiми актами Компанiї. 

Винагорода посадовим особам не передбачена. 

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання 

згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій 

емітента 

Найменуван

ня 

юридичної 

особи 

Ідентифі

каційни

й код за 

ЄДРПО

У 

Місцезнах

одження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явн

ика 

привіле

йовані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Державне 

агентство 

автомобiльни

х дорiг 

України 

0008112 

03680 

м.Київ 

Фiзкульту

ри, 9 

10.04.201

2 
1272887 

100.0000000

0000 
1272887 0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явн

ика 

привіле

йовані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

0 0 0   0 
0.000000000

00 
0 0 0 0 



Усього 1272887 100.0000000

0000 

1272887 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107КиївТропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ 498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон 044 5854240 

Факс 044 5854240 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" надає послуги Компанiї у порядку правонаступництва 

щодо здiйснення обслуговування клiєнтiв ВАТ 

"Мiжрегiональний фондовий союз", в частинi прав та обовязкiв, 

передбачених договором про обслуговування емiсiї цiнних 

паперiв № Е-158/02 вiд 27.11.2002, укладених мiж Компанiєю та 

ВАТ "МФС". 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова аудиторська спiлка" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33100397 

Місцезнаходження 04655КиївМосковський пр-т., 23 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

3464 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

30.09.2004 

Міжміський код та телефон 044 5010313 

Факс 044 5010313 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Для складання аудиторського звiту до рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв, Компанiя користується послугами 

аудиторської фiрми ТОВ "Промислова аудиторська спiлка". 

 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

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 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 1113065 1113065000.000 100.000000000000 

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 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 964530 964530000.000 100.000000000000 

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 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 988078 988078000.000 100.000000000000 

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) 

  

14.07.2004 402/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 1228953 1228953000.000 100.000000000000 

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 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 1257366 1257366000.000 100.000000000000 

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 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
1000.000 1272887 1272887000.000 100.000000000000 

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) 

  

 



12. Опис бізнесу 

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

Подiї, що включають в себе злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл Компанiї, 

протягом звiтного перiоду не вiдбувались. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та 

інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та 

місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним періодом 

ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" утворено на виконання Указу Президента 

України вiд 08.11.01 № 1056 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння 

дорожнiм господарством України" та постанови Кабiнету Мiнiстiв України вiд 28.02.02 № 

221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" з метою розмежування функцiй державного та 

господарського управлiння, пiдвищення ефективностi функцiонування автомобiльних дорiг 

України.  

До складу Компанiї входять 33 дочiрнiх пiдприємства, в т.ч. 24 облавтодори:  

ДП "Вiнницький облавтодор", ДП "Волинський облавтодор", ДП "Днiпропетровський 

облавтодор", ДП "Донецький облавтодор", ДП "Житомирський облавтодор", ДП 

"Закарпатський облавтодор", ДП "Запорiзький облавтодор", ДП "Iвано-Франкiвський 

облавтодор", ДП "Кiровоградський облавтодор", ДП "Луганський облавтодор", ДП 

"Львiвський облавтодор", ДП "Миколаївський облавтодор", ДП "Одеський облавтодор", ДП 

"Полтавський облавтодор", ДП "Рiвненський облавтодор", ДП "Сумський облавтодор", ДП 

"Тернопiльський облавтодор", ДП "Харкiвський облавтодор", ДП "Херсонський 

облавтодор", ДП "Хмельницький облавтодор", ДП "Черкаський облавтодор", ДП 

"Чернiвецький облавтодор", ДП "Чернiгiвський облавтодор", ДП "Київський облавтодор";  

а також: ДП "Кримавтодор", ДП "Київський облдорупр", ДП "Севастопольський упрдор", 

ДП "ШРБУ-100", ДП "Ексбуд", ДП "Пансiонат "Дорожник", ДП "Оздоровчий комплекс 

"Подiлля", пiдприємство дорожнього сервiсу "Львiвський дорсервiс", промислове 

пiдприємство "Захiддорвибухпром".  

На кiнець 2011 року в складi дочiрнiх пiдприємств Компанiї нарахавувалось 570 фiлiй, що 

розташованi практично в усiх областях України та Кримськiй АР. 

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

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика Компанії здійснюється згідно Положення про облікову політику 

Публічного акціонерного товариства «Державної акціонерної компанії 

«Автомобільні дороги України», погодженого Державною службою автомобільних 

доріг України 31.03.2011, та затвердженого наказом Компанії від 24.03.2011 №54. 

Положення розроблено вiдповiдно до:  

-  Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями; 

-  Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України; 

- Плану рахунків бухгалтерського обліку України та Інструкції про її застосування, 

затверджених наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291 із змінами і доповненнями; 

- Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій 

підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, 

які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213; 

- Методологічних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 



від 31.12.2010 р. № 573; 

-  інших законодавчих актів України; 

- Статуту ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України».  

Облiковою полiтикою встановлено єдинi принципи, методи i процедури, якi повиннi 

використовуватись Компанiєю та дочiрнiми пiдприємствами при вiдображеннi поточних 

операцiй в облiку, складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.  

              Основним засобом визнається закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i 

приладдям до нього, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений 

для виконаня певних самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки:  

- очiкуваний термiн корисного використання яких перевищує один рiк;  

- до 31.12.2011 р. первісною  вартістю  більше 1 000 грн., з 01.01.2012 р. первісною вартістю 

більше 2500 грн. 

До інших необоротних матеріальних активів відносяться активи, очікуваний термін 

корисного використання яких перевищує один рік  та первісна вартість яких менша або 

дорівнює 1 000 грн. до 31.12.2011 р. та  менша або дорівнює 2500 грн. з 01.01.2012 р. 

Визнаються нематеріальними активами – активи, які не мають матеріальної форми 

та утримуються з метою використання більше 1 року. 

Бухгалтерський облік необоротних активів Компанії та її дочірніх підприємств 

здійснюється на підставі первинних документів, затверджених наказом Міністерства 

Статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм 

первинного обліку».  

З огляду на значну питому вагу основних засобів і нематеріальних активів в 

загальній сумі активів Компанії, питання достовірної їх оцінки постійно контролюється 

керівниками та головними бухгалтерами дочірніх підприємств та їх філій. Враховуючи 

різноманітні умови та особливості експлуатації об’єктів основних засобів  у різних регіонах 

України  встановлено, що строки корисного використання  основних засобів та інших 

необоротних матеріальних та нематеріальних активів, у т.ч. будівель, встановлюються 

дочірніми підприємствами самостійно окремим наказом. 

Об’єкт основних засобів та нематеріальних активів перестає визнаватися активом 

(списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної 

передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям 

визнання активу. 

Нарахування амортизації необоротних активів (крім малоцінних необоротних 

активів та завершених капітальних інвестицій в орендовані основні засоби) здійснюється із 

застосуванням прямолінійного методу (допускається використання виробничого методу для 

машин та механізмів) протягом строку корисного використання. Конкретизація методу 

амортизації та строку корисного використання кожного об’єкту основних засобів для цілей 

бухгалтерського обліку визначається Компанією, її дочірніми підприємствами (філіями) 

самостійно та оформлюється окремим наказом.  

Нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів 

відображається в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% його вартості.  

Нарахування амортизації завершених капітальних інвестицій в орендовані основні 

засоби здійснюється підприємствами з застосуванням прямолінійного методу, протягом 

терміну дії договору оренди. 

Нарахування амортизації необоротних активів, придбаних  за рахунок коштів 

цільового фінансування, здійснювати з одночасним визнанням доходу (субрахунок 745 

«Дохід від безоплатно одержаних активів») та зменшенням доходів майбутніх періодів 

рахунок 69 „Доходи майбутніх періодів”. 

Довгостроковою фінансовою інвестицією визнаються будь-які вкладення  у цінні 

папери інших підприємств, статутний капітал інших підприємств, облігації державних та 

місцевих позик  тощо на період більше одного року, а також інвестиції, які не можуть бути 

вільно реалізовані у будь-який момент. 

Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському 

обліку за собівартістю (рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»). Аналітичний 

облік фінансових інвестицій ведеться  у розрізі видів, строків та об’єктів інвестування.  

Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних 

винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо  



пов`язаних  з придбанням фінансової інвестиції. 

Враховуючи особливості положень статутів Компанії та дочірніх підприємств, в 

складі довгострокових фінансових інвестицій (субрахунок 142 «Інші інвестиції пов`язаним 

сторонам») відображаються вкладення Компанії в статутні фонди дочірніх підприємств.  

Такі інвестиції обліковуються на дату балансу за собівартістю, без врахування на 

дату балансу зміни загальної величини власного капіталу, до юридичного врегулювання 

положень статутів. Аналітичний облік ведеться в розрізі об`єктів інвестування.  

Списання з балансу Компанії чи дочірніх підприємств будь-яких фінансових 

інвестицій у зв’язку з їх продажем, ліквідацією, обміном на інші активи, даруванням  

визнається іншими витратами підприємства, відображаючи в обліку по дебету  субрахунку 

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій» в кореспонденції з відповідним 

субрахунком до рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції».  Таке списання 

визнається витратами в тому періоді,  в якому визнається дохід від такого списання. 

Основи оцінки, якими керується Компанія при обліку запасів, визначені в П(С)БО 9, 

П(С)БО 18, Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів, затверджених 

наказом МФУ від 10.01.2007р. № 2. 

Встановлено, що одиницею бухгалтерського обліку запасів є   їх найменування. 

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, 

визнається їхня виробнича собівартість, що визначається у відповідності до вимог П(С)БО 

16 «Витрати». 

Первісна вартість запасів, одержаних підприємством безоплатно, визначається за  їх 

справедливою вартістю, для визначення якої керівником дочірнього підприємства 

створюється постійно діюча комісія. 

Усі питання, що не увійшли до облікової політики Компанії, регулюються чинним 

законодавством, Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку України, а також 

актами внутрішнього регулювання Компанії та її дочірніх підприємств, що не суперечать, а 

доповнюють облікову політику з метою більшої деталізації та повноти відображення 

господарських операцій. 

Текст аудиторського висновку  

В Національну комісію з цінних паперів 

       та фондового ринку України 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  

Щодо консолідованої фінансової звітності 

Публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні 

дороги України» 

 

24 квітня 2012 р.               м. Київ 

 

Незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Аудиторська фірма «Промислова Аудиторська 

Спілка» (далі – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські 

послуги № 3464, виданого Аудиторською палатою України, згідно з договором від 

26.03.2012 р. № 295-А проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного 

товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – 

Товариство), що включає консолідований баланс Товариства станом на 31.12.2011 р., що 

додається, а також відповідні звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і 

власний капітал за рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.  

Перевірка проводилась з 26 березня по 20 квітня 2012 р. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повне найменування відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма «Промислова Аудиторська Спілка». 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33100397. 



Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Московський, 23. 

Серія та номер Свідоцтва про державну реєстрацію: Серія АОО  

№ 595383. 

Місце проведення державної реєстрації: Оболонська районна у місті Києві Державна 

адміністрація.  

Дата проведення державної реєстрації: 19.08.2004 року. Номер запису 1 069 102 0000 

000369. 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно 

надають аудиторські послуги, видане Аудиторською палатою України  від 30 вересня 2004 

року № 3464. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку 

цінних паперів, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Унесено 

до Реєстру відповідно до рішення Комісії від 25.06.2007 року № 1376. 

Реєстраційний номер Свідоцтва: 530. 

Серія та номер Свідоцтва: АБ № 000484. 

Сертифікат аудитора – Голубець Сергій Миколайович: Серія А  

№ 004647 від 18 травня 2001 року. Рішення Аудиторської Палати України № 214/3 від 

29.04.10 р. термін дії сертифіката продовжено до 18 травня 2015 р.  

Телефон (факс): (044) 501-03-13. 

Дата початку аудиту – 29 березня 2011 року. 

Дата закінчення аудиту – 20 квітня 2011 року. 

Дата видачі висновку – 24 квітня 2011року. 

Аудит фінансової звітності проводився за період: з 1 січня 2011 р. по 

 31 грудня 2011 р. 

Місце проведення аудиту: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51. 

 

Загальні відомості про емітента 

Таблиця 1 

Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

Скорочене найменування ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31899285 

Організаційно-правова форма за 

КОПФГ 

230 Акціонерне товариство  

Дата державної реєстрації 18.03.2002 

Номер запису про державну 

реєстрацію: 

1 068 105 0024 002417 

Орган, що видав свідоцтво про 

державну реєстрацію 

Голосіївська районна в місті Києві державна 

адміністрація  

Серія та номер Свідоцтва про державну 

реєстрацію 

Серія А01 № 372491 

Місцезнаходження за КОАТУУ 8036100000, 03150, м. Київ, Голосіївський 

район. вул. Горького, 51 

 

Основні види діяльності 

Таблиця 2 

Код за КВЕД  Вид діяльності 

74.15.0 Управління підприємствами 

45.21.1 Будівництво будівель 

45.23.0 Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних 

споруд 

63.21.2 Функціонування інфраструктури автомобільного та міського 



транспорту 

63.40.0 Організація перевезення вантажів 

74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу 

 

Інституційний сектор економіки за KICE S.11001 Приватні нефінансові корпорації. 

 

2. Перелік перевіреної фінансової інформації: 

 

1. Баланс станом на 31.12.2011 р. 

2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік. 

3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік. 

4. Звіт про власний капітал за 2011 рік. 

5. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік. 

6. Оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансовим рахункам за 2011 

рік. 

7. Аналітичні дані по балансовим рахункам за 2011 рік. 

 

3.Опис аудиторської перевірки 

 

Аудиторська перевірка проведена у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту 700 

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікація 

думки у звіті незалежного аудитора», 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 

питань у звіті незалежного аудитора» та «Вимогами до аудиторського висновку при 

розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої 

позики)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 29.09.2011 р. № 1360. 

Ми виконали аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Державна 

акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Товариство), що включає 

консолідований баланс Товариства станом на 31.12.2011 р., що додається, а також 

відповідні звіти про фінансові результати,  рух грошових коштів і власний капітал за рік, 

що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності, а також інформацію про 

суттєві аспекти облікової політики. 

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування фактів 

здійснення всіх господарських операцій в первинних документах, зберігання оброблених 

первинних документів, регістрів і звітності покладається на керівника Товариства. 

 Відповідальність за дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності, організація контролю за відображенням на рахунках 

бухгалтерського обліку всіх господарських операцій покладається на головного бухгалтера 

Товариства. 

Відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку Товариства, дочірніх 

підприємств та їх філій здійснювалося згідно з обліковою політикою Товариства, 

затвердженою наказом від № 54 від  24.05.2011 р., в якій передбачено сукупність 

принципів, методів і процедур, що використовуються для ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності. Облікова політика була незмінною протягом періоду, що 

перевірявся. Дочірні підприємства та їх філії при визначенні і затвердженні власної 

облікової політики керувались положеннями облікової політики Товариства з метою 

використання в бухгалтерському обліку єдиних облікових оцінок. 

Товариство та його дочірні підприємства самостійно складають баланс, здійснюють 

бухгалтерський та статистичний облік, формують фінансову звітність відповідно до 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

З метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та звітності перед 

складанням річної фінансової звітності Товариством,  дочірніми підприємствами та їх 

філіями проведена інвентаризація активів і зобов’язань.     

Інвентаризація активів та зобов’язань проводилась Товариством на кінець фінансового 2011 

року, що відповідає вимогам п. 1 статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996.  

 



4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

 

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності у 

відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки. 

5. Відповідальність аудитора 

 

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. 

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й 

виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 

суттєвих викривлень.  

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від 

судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання 

фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 

а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 

господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової 

політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та 

загального подання фінансової звітності.   

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої 

думки. 

 

6. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

 

Розрахунок вартості чистих активів Товариства, здійснюється для порівняння вартості 

чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 

«Статутний капітал акціонерного товариства» Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: 

«Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих 

активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство 

зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати 

відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів 

товариства стає меншою від мінімального розміру  статутного капіталу, встановленого 

законом, товариство підлягає ліквідації». Вказаний розрахунок було здійснено у 

відповідності з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів 

акціонерних товариств» від 17 листопада 2004 року № 485. 

 

Для визначення вартості чистих активів було складено розрахунок за даними 

бухгалтерської звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2 

«Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 р. № 87 зі 

змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. № 

396/3689. 

Станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів Товариства складає 1186643,0 тис. грн., 

при оголошеному статутному капіталі 1272887,0 тис. грн., тобто вартість чистих активів 

менше за розмір статутного капіталу на  86244,0 тис. грн. 

Таким чином, вартість чистих активів Товариства не відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

7. Виконання значних правочинів 

 

Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що акціонерне 

товариство не здійснювало значних правочинів (10 і більше відсотків  вартості активів 

товариства) за даними останньої річної фінансової звітності, відповідно до Закону України 



«Про акціонерні товариства».  

8. Розкриття інформації про дії визначені частиною першою статті 41 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
 

Протягом перевіреного періоду відбулися зміни складу посадових осіб Товариства. 

 

1. 24.01.2011 Товариством отримано наказ Державної служби автомобільних доріг України 

(Укравтодор), як вищого органу управління Компанії, № 404 від 10.11.2010 «Про 

затвердження складу спостережної ради та ревізійної комісії ВАТ  «ДАК «Автомобільні 

дороги України»,  відповідно до якого у зв'язку зі змінами в керівництві Укравтодору 

призначено новий склад спостережної ради та ревізійної комісії  ВАТ  «ДАК  

«Автомобільні дороги України». 

Склад спостережної ради: 

- Сапаєв Бахтіяр Сабірович – радник Голови Укравтодору (голова спостережної ради), 

паспорт НС 557047, виданий 31.10.1998 Уманським МВ УМВС України в Черкаській обл.; 

- Підмогильний Микола Васильович – заступник Голови Укравтодору (заступник голови 

спостережної ради), паспорт СО 090417, виданий 23.02.199 Жовтневим РУ ГУ МВС 

України в м. Києві; 

- Кондратюк Сергій Дмитрович – начальник Служби автомобільних доріг у Житомирській 

обл., паспорт ЕК 862955, виданий 22.06.1998 Брянківським МВ УМВС України в 

Луганській обл.; 

- Сендерський Сергій Дмитрович – начальник Служби автомобільних доріг у Івано-

Франківській обл., паспорт СС 012110, виданий 19.03.1996 Богородчанським РВ УМВС 

України в Івано-Франківській обл.; 

- Кіян Олена Миколаївна – заступник начальника адміністративного управління 

Укравтодору (секретар спостережної ради), паспорт СО 699385, виданий 02.08.2001 

Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. 

Склад ревізійної комісії: 

- Загорняк Олег Васильович – директор департаменту фінансів та економічної політики 

Укравтодору (голова ревізійної комісії), паспорт МЕ 163150, виданий 22.08.2002 

Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 

- Сухоносов Олександр Володимирович – директор департаменту автомобільних доріг 

Укравтодору (заступник голови ревізійної комісії), паспорт СО 729408, виданий 13.11.2001 

Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві; 

- Церковний Сергій Михайлович – заступник начальника контрольно-ревізійного відділу 

Укравтодору (секретар ревізійної комісії), паспорт ВА 062321, виданий Артемівським МВ 

УМВС України в Донецькій обл. 

       Термін, на який призначено посадових осіб не визначений. Посадові особи акціями 

Компанії не володіють, судимості, в т.ч. непогашеної за за корисливі та посадові злочини не 

мають. 

Наказ Укравтодору від 10.11.2008 № 686  «Про затвердження складу спостережної ради та 

ревізійної комісії  «ВАТ  «ДАК  «Автомобільні дороги України» вважається таким, що 

втратив чинність. 

 

2. Відповідно до Наказу Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор) № 

21-ВК від 26.01.2011, у зв’язку з кадровими змінами в апараті ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» внесено наступні зміни до наказу Укравтодору від 05.08.2010 № 283-ВК 

«Про склад правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»: 

Виведено зі складу правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»  Сапаєва Бахтіяра 

Сабіровича та Черепова Олександра Олександровича у зв’язку із звільненням з посад. 

        Введено до складу правління ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

Стельняковича Сергія Яковича – голову правління та Білоконь Надію Миколаївну – 

головного бухгалтера. 

 Змінено назву посади Яценко Оксани Богданівни «заступника голови правління з 

загальних питань» на «заступника голови правління з кадрових та загальних питань» та 

назву посади Горошка Віктора Федоровича «заступника голови правління з питань вагового 

і габаритного контролю транспортних засобів» на «начальника відділу вагового і 



габаритного контролю транспортних засобів». 

 

9. Стан корпоративного управління Товариства. 

 

 За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління 

відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що 

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає 

вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту. 

 

10. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності. 

 
Аудитором отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються 

оцінених ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, для 

висловлення думки. 

Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів 

операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть 

впливати.  

11. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

  

Внаслідок проведених коригувань шляхом зміни вхідного залишку нерозподіленого 

прибутку станом на 01.01.11 р. забезпечення на виплату відпусток було збільшено з 14 823 

тис. грн. до 31 873 тис. грн. Станом на 31.12.11 р. забезпечення на виплату відпусток 

складають 13 420 тис. За наданою управлінським персоналом інформацією щодо днів 

невикористаних відпусток та середньоденної заробітної плати нами проведено розрахунок 

забезпечень на виплату відпусток станом на 31.12.11 р. що становить 56 544 тис. грн., що на 

43 124 тис. грн. більше, ніж відображено у консолідованій фінансовій звітності. 

Зауважимо також, що незважаючи на наявність сумнівної дебіторської заборгованості, 

частиною підприємств групи не нараховані резерви сумнівних боргів. 

Вищевказані невідповідності стосуються неправильного застосування облікової політики, 

проте вони не є суттєвими в контексті консолідованої фінансової звітності в цілому. 

Аудитор не має змоги отримати достатні та прийнятні аудиторські докази для 

обґрунтування думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність 

невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим відповідно до 

МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора». 

 

Висновок 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки» консолідована фінансова звітність відображає 

достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати за рік, що минув на 

зазначену дату. 

Фінансова звітність складена у повному обсязі у відповідності до Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996, 

Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та відповідних Наказів 

Міністерства фінансів України. 

Директор ТОВ «Аудиторська фірма«Промислова аудиторська спілка» С.М. Голубець 

Сертифікат аудитора серії А № 004647 від 18 травня 2001 року. Рішення Аудиторської 

Палати України № 214/3 від 29.04.10 р. термін дії сертифіката продовжено до 18 травня 

2015 р. 

Складено 24 квітня 2012 року. 

Адреса Аудитора: Україна, 04655, м. Київ, пр-т. Московський, буд. 23,  

тел. (044) 501-03-13   

 



Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку 

цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

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

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 

загальному об'ємі постачання 

Метою дiяльностi Компанiї є забезпечення економiчних iнтересiв держави, задоволення 

потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленнi i розвитку автомобiльних 

дорiг загального користування, розширення можливостей виробничого та соцiального 

розвитку пiдприємств дорожнього господарства, пiдвищення ефективностi i використання 

матерiальних, фiнансових та iнших ресурсiв на основi спiльної дiяльностi, розподiлу працi i 

кооперацiї.  

Для цього Компанiя здiйснює будiвництво, ремонт та утримання автомобiльних дорiг 

загального користування, виконання вiдповiдних державних програм; розробляє єдину 

технiчну та економiчну полiтику з метою скорочення iнвестицiйного циклу i впровадження 

найновiших досягнень вiтчизняної та зарубiжної науки i технiки, концентрацiї науково-

технiчного потенцiалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видiв технiки, 

технологiї i матерiалiв; концентрує фiнансовi, матерiально-технiчнi та трудовi ресурси з 

метою ефективного виконання програм розвитку дорожнього господарства України та 

iнфраструктури автомобiльних дорiг України. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. 

Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

В процесi господарської дiяльностi Компанiї та iї дочiрнiх пiдпримств протягом звiтного 

року надiйшло основних засобiв на суму 215472 тис.грн., нематерiальних активiв - на суму 

838 тис.грн., капiтальнi iнвестицiї в активи протягом 2011 року склали 234784 тис.грн i на 

кiнець звiтного перiоду їх сума становить 265414 тис.грн.  

Вибуття основних засобiв протягом звiтного перiоду склало 32889 тис. грн., в т.ч. 

вiдчужено основних засобiв шляхом продажу залишковою вартiстю 1515 тис.грн. Сума 

надходжень вiд продажу основних засобiв за 2011 рiк склала 2576 тис.грн. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, 

інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення 

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

зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Компанiя є правонаступником майнових прав та iнших активiв державних дорожнiх 

пiдприємств, майно яких передано до статутного капiталу Компанiї. Майно Компанiї 

складається з сукупностi речей, майнових прав, iнших цiнностей, вартiсть яких вiдображена 

в балансi Компанiї, а також майна, що перебуває в iнших осiб, за умови, що власником 

такого майна є Компанiя. Компанiя є власником: майна, переданого їй засновником до 

Статутного капiталу; продукцiї, виробленої Компанiєю у результатi господарської 

дiяльностi; одержаних доходiв; капiтальних вкладень; грошових надходжень вiд дiяльностi 

дочiрнiх пiдприємств Компанiї; майна, що передано дочiрнiм пiдприємствам на правi 

господарського вiдання; iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених законом, за 

час дiяльностi Компанiї. Компанiя здiйснює володiння, користування i розпорядження  



 

 

 

своїм майном вiдповiдно до мети своєї дiяльностi. Здiйснюючи право власностi, Компанiя 

володiє, користується та розпоряджається належним їй майном, вчиняючи стосовно нього 

будь-якi дiї, що не суперечать закону та метi дiяльностi Компанiї. Дрчiрнi пiдприємства 

користуються i розпоряджаються цим майном вiдповiдно до порядку, встановленого 

Компанiєю. Дочiрнi пiдприємства Компанiї мають право виступати орендодавцем 

iндивiдуально визначеного майна, а також здiйснювати списання з балансу повнiстю 

вiдамортизованого майна первiсною вартiстю на суму, еквiвалентну 200 розмiрам 

встановленого чинним законодавством неоподаткованого мiнiмуму доходiв громадян на 

мiсяць, дiючого до моменту списання; за дозволом Компанiї виступати орендодавцем 

нерухомого майна площею до 200 кв.м, вiдчужувати майно первiсною вартiстю до 100 

тис.грн.; здiйснювати списання з балансу повнiстю ввiдамортизованого майна, а також 

невiдамортизованого майна первiсною вартiстю до 100 тис.грн.; за дозволом Державного 

агентства автомобiльних дорiг України здiйснювати вiдчуження майна первiсною вартiстю 

понад 100 тис.грн., виступати орендодавцем щодо цiлiсних майнових комплексiв 

пiдприємств, їх вiдособлених структурних пiдроздiлiв та нерухомого майна площею понад 

200 кв.м, а також списувати з балансу не повнiстю вiдамортизоване майно первiсною 

вартiстю понад 100 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду на дочiрнiх пiдприємствах Компанiї 

дiяло 278 договорiв оренди майна. В орендi перебуває зокрема 2 цiлiсних майнових 

комплекси, 62841 кв.м нерухомого майна, 58 одиниць транспортних засобiв, iнше 

iндивiдуально-визначене майно загальною вартiстю 3022 тис. грн. (обладнання, механiзми, 

меблi та iн.). 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності 

від законодавчих або економічних обмежень 

Істотною проблемою, що впливає на діяльність Компанії, є недостатнє фінансування 

дорожніх робіт та неритмічне надходження коштів зі спеціального фонду державного 

бюджету, за рахунок яких фінансуються  роботи з розвитку та утримання мережі доріг 

загального користування. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

На протязi 2011 року були виплаченi штрафи, пенi, неустойки на суму 22602 тис.грн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування обсягiв робiт з будiвництва, реконструкцiї, ремонту та утриманню 

автомобiльних дорiг, мостiв, iнших споруд та елементiв дорiг, якi виконуються дочiрнiми 

пiдприємствами Компанiї, здiйснюється замовниками - Службами автомобiльних дорiг в 

АР Крим, областях та м.Севастополi, вiдповiдно до видаткiв, визначених Законом України 

"Про державний бюджет України" та планiв фiнансування дорожнiх робiт, що 

затверджувались в 2011 роцi Державною службою автомобiльних дорiг України.  

З метою отримання прибутку, Компанiя здiйснює, крiм державних замовлень, виконання 

робiт для iнших замовникiв. Питома вага цих робiт складає 10% вiд загальних обсягiв робiт. 

 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на 

кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання 

цих договорів 

Виконання робiт на дорогах загального користування здiйснюється вiдповiдно до 

контрактiв iз замовниками, якi укладаються щорiчно i виконуються, згiдно з доведеними  



 

 

планами, дочiрнiми пiдприємствами Компанiї. 

 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, 

які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У 2012 роцi в якостi пiдрядних органiзацiй, дочiрнi пiдприємства Компанiї будуть 

продовжувати проведення робiт з будiвництва, ремонту та утримання автомобiльних дорiг 

загального користування, у вiдповiдностi до рiвня замовлень вiд держави чи iнших 

замовникiв. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок протягом звiтного року не проводилось. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Дочiрнi пiдприємства Компанiї, якi є самостiйними юридичними особами, можуть вiд свого 

iменi бути позивачами та вiдповiдачами у судi, господарському або третейському судi.  

В провадженнi дочiрнiх пiдприємств Компанiї в звiтному перiодi перебувало близько 570 

судових справ.  

Загалом по дочiрнiх пiдприємствах Компанiї:  

- заявлена до стягнення сума основного боргу складала по кредиторах близько 163790 

тис.грн., по дебiторах близько 28180 тис.грн.;  

- заявлено до стягнення санкцiй по кредиторах близько 74796 тис.грн., по дебiторах близько 

5131 тис.грн.;  

- стягнуто основного боргу по кредиторах близько 112491 тис.грн., по дебiторах близько 

23180 тис.грн.;  

- стягнуто санкцiй по кредиторах близько 22288 тис.грн., по дебiторах близько 2339 

тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про 

результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі 

аналітичної довідки в довільній формі 

Аналіз показників фінансового стану Компанії. 

  
№ 

п/п  

Показники Порядок розрахунку 

показника  

Оптимальне 

значення  

На початок 

року  

На 

кінець 

року  

1  Коефіцієнт пок-

риття (загальної 

ліквідності)  

Оборотні активи___ 
Поточні зобов’язання 

 

>1 

 

0,988 

 

0,949 

2  Коефіцієнт швидкої 

ліквідності  

Оборотні активи 
мінус запаси________ 

поточні зобов’язання 

 

0,6÷0,8 

 

0,705 

 

0,668 

3  Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  

Грошові кошти та їх 

еквіваленти_________ 

поточні зобов’язання 

 

0,2÷0,35 

 

0,043 

 

0,027 

4 Коефіцієнт 

автономії 

(фінансової 

незалежності)  

Власний капітал 
Підсумок балансу 

 

 0,5 
 

0,381 

 

0,347 

5 Коефіцієнт 

співвідношення 

власних та 

залучених коштів  

Довгострокові 

зобов’язання+короткострокові 

кредити банків 
Власний капітал 

 

 0,1 
 

0,1421 

 

0,1451 

 
1. Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) – обислюється як співвідношення оборотних активів 

до суми поточних зобовязань, та показує, яку частину поточних зобов’язань підприємство 

спроможне погасити, якщо воно реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні запаси. 

Цей коефіцієнт показує також, скільки гривень оборотних коштів приходиться на кожну гривню 

поточних зобов’язань. 

     На кінець 2011 року значення цього показника в Компанії менше одиниці, і означає що на 1 

гривню поточних зобов’язань припадає 94,9 коп. оборотних активів. 

 

2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності – показує, яку частину поточних зобов’язань 

підприємство спроможне погасити за рахунок найбільш ліквідних оборотних коштів – грошових 

коштів та їх еквівалентів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості.  

     На кінець 2011 року значення цього показника в Компанії знаходиться в межах оптимального 

значення, що показує спроможність Компанії  погасити 66,8% поточних зобов’язань за умови 

своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. 

 

3. Коефіцієнт абсолютної (грошової) ліквідності -  показує, яку частину поточних зобов’язань 

підприємство може погасити своїми коштами негайно. 

      Значення цього показника в Компанії менше оптимального, і означає що Компанія в спромозі 

фактично погасити своїми грошовими коштами 2,7% поточних зобов’язань. 

 

4. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) – показує, яку частину у загальних вкладеннях у 

підприємство складає власний капітал. Він характеризує фінансову незалежність підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування його діяльності. 

     На кінець звітного року значення цього показника в Компанії показує, що частка власного 

капіталу складає  34,7% в загальнiй сумi засобiв, авансованих у її дiяльнiсть 

 

5. Коефіцієнт співвідношення власних та залучених коштів – показує співвідношення власних і 

залучених засобів, вкладених в діяльність підприємства, та характеризує здатність підприємства 

залучати зовнішні джерела фінансування. 

     В Компанії значення цього показника на кінець 2011 року більше оптимального значення та 



 означає, що на кожну гривню власних коштів припадає 14,51 коп. позичених. Зростання цього 

показника вiдносно минулорiчного є незначним, та свiдчить що ступiнь залежностi 

Компанiї вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв практично не змiнилась. 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1563427.000 1604519.000 0.000 0.000 1563427.000 1604519.000 

будівлі та 

споруди 
516081.000 545586.000 0.000 0.000 516081.000 545586.000 

машини та 

обладнання 
641775.000 641686.000 0.000 0.000 641775.000 641686.000 

транспортні 

засоби 
320680.000 387084.000 0.000 0.000 320680.000 387084.000 

інші 28773.000 30163.000 0.000 0.000 28773.000 30163.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

56118.000 51281.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та 

споруди 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1563427.000 1655800.000 0.000 0.000 1563427.000 1655800.000 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011р. - 3121361,0 тис. грн., сума 

нарахованого зносу на кiнець 2011р. - 1465561,0 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв - 

46,95%. Вартiсть основних засобiв Компанiї включає в себе, в числi iншого, вартiсть 

об'єктiв, вiднесених до iнвестицiйної нерухомостi, яка складає на кiнець 2011р. 51001,0 

тис.грн, а також вартiсть земельних дiлянок - 300,0 тис.гр. Передбаченi чинним 

законодавством обмеження щодо права власностi на основнi засоби Компанiї вiдсутні 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова 

вартість чистих 

активів (тис. грн)  

1186643.000 1183190.000 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1272887.000 1272887.000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

1272887.000 1272887.000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв емiтента здiйснюється згiдно з Рiшенням 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004.№ 485 "Про 

схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств". 1.Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства 

розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Для 

визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними бухгалтерської 



звiтностi вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку N 2 "Баланс", 

затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 р. N 87 зi змiнами та 

доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99 р. N 

396/3689. 2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку включаються: 2.1 

Необоротнi активи (код рядка балансу форма 1, далi - р.): нематерiальнi активи 

(залишкова вартiсть) р. 010 незавершене будiвництво р. 020 основнi засоби 

(залишкова вартiсть) р. 030 довгостроковi фiнансовi iнвестицiї р. 040 iншi фiнансовi 

iнвестицiї р. 045 довгострокова дебiторська заборгованiсть р. 050 iншi необоротнi 

активи, включаючи вiдстроченi податковi активи р. 060 + р. 070 2.2 Оборотнi активи 

(роздiл 2 балансу ): запаси р. 100, 110, 120, 130, 140 векселi одержанi р. 150 

дебiторська заборгованiсть р. 160, 170, 180, 190, 200, 210 поточнi фiнансовi 

зобов'язання р. 220 грошовi кошти р. 230, 240 iншi оборотнi активи р. 250 2.3 Витрати 

майбутнiх перiодiв р. 270 3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, 

включаються: 3.1 Довгостроковi зобов'язання р. 440, 450, 470, 460 3.2. Поточнi 

зобов'язання, в т.ч. короткостроковi кредити банкiв р. 500 поточна заборгованiсть за 

довгостроковими зобов'язаннями р. 510 виданi векселi р. 520 кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги р. 530 поточнi зобов'язання за 

розрахунками: з одержаних авансiв р. 540 з бюджетом р. 550 з позабюджетних 

платежiв р. 560 зi страхування р. 570 з оплати працi р. 580 з учасниками р. 590 iз 

внутрiшнiх розрахункiв р. 600 iншi поточнi зобов'язання р. 610 3.3 Забезпечення 

наступних виплат i платежiв р. 430 3.4 Доходи майбутнiх перiодiв р. 630 4. 

Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 

2.2 + 2.3) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).  

Чистi активи Компанiї за 2011 рiк: 3414881 - 2228238 = 1186643 (тис.грн). Чистi 

активи Компанiї за 2010 рiк: 3103332 - 1920142 = 1183190 (тис.грн.) 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Компанiї менша вiд статутного капiталу. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i розмiром статутного капiталу 

Компанiї складає -86244 тис.грн. Вiдповiдно до частини 3 ст.155 Цивiльного кодексу 

України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року 

вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного 

капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу 

та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 162282.000 X X 

у тому числі:   

кредит, кредитна 

лiнiя, овердрафт, ін. 

0 162282.000 0 0 

Зобов'язання за 

цінними паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними 

цінними паперами (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами 

ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому 

числі за похідними 

цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими X 0.000 X X 



інвестиціями в 

корпоративні права 

(за кожним видом): 

Податкові 

зобов'язання 

X 263.000 X X 

Фінансова допомога 

на зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 1522065.000 X X 

Усього зобов'язань X 1522328.000 X X 

Опис: До складу Компанiї входять 33 дочiрнi пiдприємства, що є самостiйними 

юридичними особами, якi за погодженням Засновника мають право користуватися 

кредитами банкiв на договiрних засадах. На протязi всього звiтного перiоду дочiрнi 

пiдприємства залучали кредитнi ресурси рiзних видiв (кредит, кредитна лiнiя, 

овердрафт) з рiзними банкiвськими установами, пiд рiзнi вiдсотки за користування, 

та з рiзними датами i умовами погашення боргу. Всього по дочiрнiх пiдприємствах 

Компанiї станом на 31.12.2011 року дiють 39 кредитних договорiв на загальну суму 

162282,0 тис.грн. 

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

виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 

новин 
Вид інформації 

1 2 3 

24.01.2011 26.01.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

31.01.2011 31.01.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

31.01.2011 18.07.2011 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах 

акціонерів останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія   X 

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером Компанiї є 

держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 
Так 

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

останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 



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

разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером Компанiї є 

держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 
Так 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

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

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

припинення їх повноважень 
 X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером Компанiї є 

держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 
Так 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  5 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років?  
1 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради не створенi. 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради не створенi. 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Вiдсутнi. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 

акціонерного товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): Вiдсутнi.  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 

акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з 

його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного 

управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового 

члена  
 X 

Інше (запишіть)  Вiдсутнi. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Так 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Так Ні 



8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами  
Ні Ні Ні 

10 

Інше(запишіть): Загальнi збори акцiонерiв не 

проводяться, оскiльки єдиним акцiонером Компанiї є 

держава в особi Державного агентства автомобiльних 

дорiг Украхни.  

Ні Ні Ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 

органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Ні Ні Ні Так 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
Ні Ні Ні Так 

Затвердження річного фінансового 

звіту або балансу чи бюджету  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів 

правління  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Ні Ні Ні Так 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії  
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління  
Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій  
Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Ні Ні Ні Так 

Затвердження аудитора  Ні Ні Ні Так 

Затвердження договорів, щодо яких 

існує конфлікт інтересів  
Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх 

суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи 

або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного 



товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів   X 

2 Положення про наглядову раду  X  

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X  

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

5 Положення про ревізійну комісію  X  

6 Положення про акції акціонерного товариства   X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку   X 

8 Інше (запишіть):  Вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР 

про ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Ні Так Ні Так Так 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які володіють 

10 відсотків 

та більше 

статутного 

капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Ні Так Ні Так Так 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Ні Так Ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Ні Ні Ні Ні 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 



 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі   X 

2 Менше ніж раз на рік   X 

3 Раз на рік  X  

4 Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада   X 

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Вищий орган управлiння Компанiї (Укравтодор). 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Вiдсутнi. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія   X 

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X  

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Вiдсутнi. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Перевiрка не проводилась. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 

менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій   X 

2 Випуск депозитарних розписок   X 

3 Випуск облігацій   X 

4 Кредити банків   X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

6 Інше (запишіть): Не визначились.   X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових 

бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились  

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв 

професійний рівень 

особи  

 X 

Не задовольняли 

умови договору з 

особою  

 X 

Особу змінено на 

вимогу: 
 

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) В депозитарнiй системi України послуги за договором про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв, укладеним мiж Компанiєю та ВАТ "Мiжрегiональний фондовий 



союз", надає в порядку правонаступництва ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй 

цiнних паперiв". 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом 

управління прийнятий:  

Компанiя не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином 

його оприлюднено:  

Компанiя не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 

розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року  

Компанiя не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна фінансова звітність 



   КОДИ 

  
Дата(рік, 

місяць, число) 
31.12.2011 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Державна акцiонерна компанiя 

"Автомобiльнi дороги України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

Територія  за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 

Державне агентство автомобільних доріг 

України 
за КОДУ 1076 

Вид 

економічної 

діяльності 

Управлiння пiдприємствами за КВЕД - 

Одиниця виміру тис.грн. 
Контрольна 

сума 
 

Адреса м.Київ, вул.Горького, 51 

Середня 

кількість 

працівників 

29545 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 4262 4188 

- первісна вартість 011 7447 8270 

- накопичена амортизація 012 ( 3185 ) ( 4082 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 209253 265414 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 1507445 1604799 

- первісна вартість 031 2871588 3065236 

- знос 032 ( 1364143 ) ( 1460437 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 0 0 

- інші фінансові інвестиції 045 8900 8900 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6569 5981 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 055 55982 51001 



нерухомості 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 61541 56125 

Знос інвестиційної нерухомості 057 5559 5124 

Відстрочені податкові активи 060 1205 549 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 10742 5866 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 1804358 1946698 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 367010 424757 

Поточні біологічні активи 110 41 21 

Незавершене виробництво 120 472286 328013 

Готова продукція 130 7844 10124 

Товари 140 3891 3690 

Векселі одержані 150 625 625 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 309773 483243 

- первісна вартість 161 315436 487800 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 5663 ) ( 4557 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 13631 7847 

- за виданими авансами 180 7983 11291 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 26188 23773 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 55850 40464 

- у т.ч. в касі 231 23 20 

- в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 16594 101775 

Усього за розділом II 260 1281716 1435623 

III. Витрати майбутніх періодів 270 16908 32221 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 350 339 

Баланс 280 3103332 3414881 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 1272887 1272887 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 141361 144426 



Резервний капітал 340 1346 1346 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -225665 -225277 

Неоплачений капітал 360 ( 6739 ) ( 6739 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 1183190 1186643 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 31873 13420 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 22945 826 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0 

Усього за розділом II 430 54818 14246 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 11476 263 

Інші довгострокові зобов’язання 470 17254 9626 

Усього за розділом III 480 28730 9889 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 139420 162282 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 22262 4294 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 830657 1042283 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 33174 15918 

- з бюджетом 550 101186 82375 

- з позабюджетних платежів 560 4 4 

- зі страхування 570 35910 34735 

- з оплати праці 580 99187 102407 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 35502 68141 

Усього за розділом IV 620 1297302 1512439 

V. Доходи майбутніх періодів 630 539292 691664 

Баланс 640 3103332 3414881 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 



Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
010 4372570 3730107 

Податок на додану вартість 015 728388 621269 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 5399 ) ( 5899 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
035 3638783 3102939 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
040 ( 3530668 ) ( 3028579 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 108115 74360 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 125146 175986 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 115979 ) ( 115280 ) 

Витрати на збут 080 ( 3378 ) ( 1540 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 149427 ) ( 174099 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 

у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 6 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 0 0 

- збиток 105 ( 35523 ) ( 40573 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 795 1679 

Інші доходи 130 97030 94587 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 37664 ) ( 24372 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 160 ( 7765 ) ( 3915 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 16873 27406 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 

прибуток від переоцінки необоротних активів та 

групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток 

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття 

у наслідок припинення діяльності 

177 ( 14509 ) ( 0 ) 



Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 16587 ) ( 27227 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 286 179 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 7 

- витрати 205 ( 0 ) ( 7 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 286 179 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2101620 2063856 

Витрати на оплату праці 240 883020 937486 

Відрахування на соціальні заходи 250 330869 350864 

Амортизація 260 124750 130232 

Інші операційни витрати 270 131920 164224 

Разом 280 3572179 3646662 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 1272887.00000000 0.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.22469000 0.00000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 

просту акцію 
330 0.00000000 0.00000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Стельнякович С.Я. 

Головний бухгалтер Бiлоконь Н.М. 

 

 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття Код За звітний період За аналогічний 



рядка період 

попереднього року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4073677 3860151 

Погашення векселів одержаних 015 0 24973 

Покупців і замовників авансів 020 8493 4694 

Повернення авансів 030 1768 1716 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 290 402 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
045 1790 960 

Отримання субсидій, дотацій 050 1742 692 

Цільового фінансування 060 10029 6871 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 327 273 

Інші надходження 080 6438 89102 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 2363191 ) ( 2299470 ) 

Авансів 095 ( 6858 ) ( 5723 ) 

Повернення авансів 100 ( 14021 ) ( 3858 ) 

Працівникам 105 ( 820619 ) ( 818085 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 9693 ) ( 14394 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 279250 ) ( 239806 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 30472 ) ( 23380 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 365116 ) ( 363054 ) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 

платежів) 
130 ( 144064 ) ( 157930 ) 

Цільових внесків 140 ( 668 ) ( 2593 ) 

Інші витрачання 145 ( 50960 ) ( 98312 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 19642 -36771 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 19642 -36771 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 0 

- необоротних активів 190 2581 9313 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 581 1256 

- дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 135756 4369 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 167810 ) ( 69707 ) 



- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 1300 ) ( 15 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -30192 -54784 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -30192 -54784 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 578788 268414 

Інші надходження 330 214 423 

Погашення позик 340 ( 555926 ) ( 213441 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 27912 ) ( 13333 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -4836 42063 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -4836 42063 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -15386 -49492 

Залишок коштів на початок року 410 55850 105412 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 -70 

Залишок коштів на кінець року 430 40464 55850 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Стельнякович С.Я. 

Головний бухгалтер                             Білоконь Н.М.



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 1272887 0 0 141003 1346 -152200 -6739 0 1256297 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 358 0 -4607 0 0 -4249 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -68858 0 0 -68858 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

року 
050 1272887 0 0 141361 1346 -225665 -6739 0 1183190 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 5733 0 0 0 0 5733 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 -2668 0 102 0 0 -2566 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 286 0 0 286 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 3065 0 388 0 0 3453 

Залишок на кінець року 300 1272887 0 0 144426 1346 -225277 -6739 0 1186643 

Примітки Вiдсутнi. 

Керівник Стельнякович С.Я. 

Головний бухгалтер Бiлоконь Н.М. 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 



Групи нематеріальних активів 
Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Права користування природними ресурсами 010 1523 222 371 0 0 10 10 131 0 -12 0 1872 343 

Права користування майном 020 2933 1007 129 0 0 9 9 308 0 28 0 3081 1306 

Права на комерційні позначення 030 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 

Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним права 050 2320 1627 302 0 0 59 40 366 0 81 67 2644 2020 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 666 325 60 0 0 11 9 108 0 -47 -16 668 408 

Разом 080 7447 3185 862 0 0 89 68 914 0 50 51 8270 4082 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 29 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 
Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

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

Земельні ділянки 100 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 61541 5559 395 0 0 1584 551 893 0 -4227 -777 56125 5124 0 0 41436 4247 

Капітальні витрати на поліпшення 

земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та передавальні 

пристрої 
120 808468 292387 45338 5931 1459 3347 2097 21397 0 2349 7 858739 313153 0 0 10932 4387 

Машини та обладнання 130 1233288 591513 59382 1338 -95 15237 14072 56207 0 -1815 1717 1276956 635270 0 0 1370 981 



Транспортні засоби 140 733216 412536 101170 315 418 9969 9173 38326 0 5920 1461 830652 443568 0 0 4332 2426 

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 
150 52368 36289 3307 77 -4 1182 1110 4099 0 -1000 -1608 53570 37666 0 0 46 34 

Тварини 160 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 128 17 158 -2 0 4 4 9 0 0 0 280 22 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 24784 15083 4379 -1006 -858 695 615 1158 0 -2233 -1275 25229 13493 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 1770 1745 2 0 0 11 11 5 0 0 0 1761 1739 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні матеріальні 

активи 
200 14604 12163 1239 14 7 820 802 1657 0 82 57 15119 13082 0 0 41 41 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні матеріальні 

активи 
250 2659 2407 102 -13 -6 40 38 91 0 -81 -13 2627 2441 0 0 33 33 

Разом 260 2933129 1369702 215472 6654 921 32889 28473 123842 0 -1005 -431 3121361 1465561 0 0 58190 12149 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 36799 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 25126 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 40632 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 339 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 115115 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 381 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 3168 148781 



Придбання (виготовлення) основних засобів 290 222226 74874 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 8552 1 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 838 41758 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 234784 265414 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 241 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

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

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

380 0 1000 0 

акції 390 0 7900 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 8900 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 8900 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю  (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 



за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 7110 3649 

Операційна курсова різниця 450 0 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 81281 81691 

Штрафи, пені, неустойки 470 904 22602 

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 4192 9878 

Інші операційні доходи і витрати 490 31659 31607 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 1024 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 37664 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 795 0 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 



Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 3306 

Інші доходи і витрати 630 97030 4459 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 4061 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 51 % 

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 20 

Поточний рахунок у банку 650 40444 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 40464 

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 5866 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 

звітному році 

Сторновано 

використану суму 

у звітному році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 31453 46314 137 63849 1341 0 12714 

Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 0 0 0 0 0 0 0 



Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 420 1959 0 1673 0 0 706 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 5663 1024 0 1870 260 0 4557 

Разом 780 37536 49297 137 67392 1601 0 17977 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 309230 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 737 0 0 

Паливо 820 37388 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 240 0 0 

Будівельні матеріали  840 22294 0 0 

Запасні частини 850 38120 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 28 0 0 

Поточні біологічні активи 870 21 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 16720 0 0 

Незавершене виробництво 890 328013 0 0 

Готова продукція 900 10124 0 0 

Товари 910 3690 0 0 

Разом 920 766605 0 0 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 766601 



переданих у переробку (922) 136 

оформлених в заставу (923) 4011 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 346 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 487800 429220 28936 29968 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 23773 19235 3324 1172 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1776 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 245 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 59 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 2273 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 3453550 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 320181 

- валова замовникам 1130 0 



- з авансів отриманих 1140 10721 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 1213 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 27144 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 1205 

- на кінець звітного року 1225 549 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 11476 

- на кінець звітного року 1235 263 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 16587 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 27144 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 656 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -11213 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 



1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 124756 

Використано за рік - усього 1310 61825 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 1208 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 59780 

- з них машини та обладнання 1313 30720 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 837 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 

 1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік 
Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець року Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Довгострокові біологічні 
активи - усього 

у тому числі: 

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

інші довгострокові біологічні 

активи 
1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - 

усього 

у тому числі: 

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



тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 
1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в стані 

біологічних перетворень 
(крім тварин на вирощуванні 

та відгодівлі) 

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

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

інші поточні біологічні 

активи 
1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування  (1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 

справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
(1432) 0 

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

власності 
(1433) 0 

 

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

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні 

активи рослинництва - усього 

у тому числі: 

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

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 



ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

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

Продукція та додаткові біологічні 

активи тваринництва - усього 

у тому числі: 

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

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

додаткові біологічні активи 

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

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та 

додаткові біологічні активи - разом 
1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник Стельнякович С.Я. 

Головний бухгалтер Бiлоконь Н.М. 

 

 


