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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Т.в.о. Голови правлiння    Косинський Р.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік  

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя 
"Автомобiльнi дороги України" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31899285 
4. Місцезнаходження: 03150, Україна, Голосiївський р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51 
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-21-04, (044) 287-52-34 
6. Адреса електронної пошти: vlasnist@rou.org.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рiчна iнформацiя не затверджувалась рiшенням Наглядової ради або Загальних 
зборiв акцiонерiв 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку:  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

adu.com.ua/Iнформацiя 
емiтента /Рiчна 

звiтнiсть  26.04.2019 
 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 



- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  



29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (далi - Емiтент) не займається дiяльнiстю, яка 
пiдлягає лiцензуванню.  
У Емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. 
Емiтент не користувався у звiтному роцi послугами рейтингового агентства. 
Емiтент не має фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
Посадовi особи Емiтента не володiють акцiями Емiтента.  
Винагороди та компенсацiї посадовим особам Емiтента при звiльненнi не виплачувались. 
Змiни акцiонерiв Емiтента, яким належать голосуючi акцiї  не вiдбувались. 
Роздiли 14, 15 не заповнюються, оскiльки єдиним акцiонером Емiтента є держава в особi 
Державного агентства автомобiльних дорiг України (Укравтодор). 
Емiтент не випускав облiгацiй, похiдних цiнних паперiв, боргових цiнних паперiв, iнших 
цiнних паперiв, та не проводив викуп власних акцiй .  



У власностi працiвникiв емiтента цiннi папери Емiтента не перебувають. 
Роздiли 21, 22 не заповнюються, оскiльки єдиним акцiонером Емiтента є держава в особi 
Державного агентства автомобiльних дорiг України. Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна 
автомобiльна компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi 
закрiплюються 100% акцiй Емiтента  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.  
Дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами Емiтента протягом звiтного перiоду не 
виплачувались за вiдсутностi вiдповiдного рiшення Вищого органу (Укравтодор). 
Iнформацiя про обсяги виробництва, реалiзацiї основних видiв продукцiї та про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї не вноситься, оскiльки Емiтент не займається дiяльнiстю, що 
класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво  та розподiлення 
електроенергiї, газу та води. 
Емiтентом не приймались рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, не вчинялись значнi правочини та правочини, щодо яких є заiнтересованiсть. 
У Емiтента немає  iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 
акцiонерами та iнформацiї про будь-якi договори  та/або правочини, умовою яких є 
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 
Рiчна iнформацiя Емiтента не затверджувалась Наглядовою радою та загальними зборами 
акцiонерiв, оскiльки склад Наглядової ради Емiтента скасовано наказом Вищого органу 
(Укравтодор) вiд 05.08.2016 № 214,  загальнi збори акцiонерiв не проводяться, оскiльки 
єдиним акцiонером Компанiї є держава в особi Укравтодору. Повноваження Вищого органу 
(Укравтодор) щодо прийняття рiшення про затвердження рiчної iнформацiї, яка пiдлягає 
оприлюдненню на фондовому ринку згiдно закондавства, Статутом Емiтента не передбаченi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування  
 Акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 Серiя А01 № 372491 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 18.03.2002 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 1266140698,9 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 100 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 78 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 70.10 - Дiяльнiсть головних управлiнь (хед-офiсiв) 
 52.21 - Допомiжне обслуговування наземного транспорту 
 52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 
 АТ Ощадбанк 
2) МФО банку 
 322669 
3) Поточний рахунок 
 26003300927098 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 
 - 
5) МФО банку 
 - 
6) Поточний рахунок 
 - 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство "Вiнницький облавтодор " ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32054743 
4) Місцезнаходження 
 21100, м. Вiнниця, вул. 40-рiччя Перемоги, 27 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 



1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство "Кримавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31829422 
4) Місцезнаходження 
 95028, м.Сiмферополь, вул. Кечкеметська, 184/1 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство "Волинський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32035139 
4) Місцезнаходження 
 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 41 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Днiпропетровський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31950828 
4) Місцезнаходження 
 49600, м. Днiпропетровськ, вул.  Ленiна, 24 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Донецький облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32001618 
4) Місцезнаходження 
 83055, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Днiпропетровська, б.2 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Житомирський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32008278 
4) Місцезнаходження 
 10003, м. Житомир, Богунський р-н, вул. Перемоги, 75 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Закарпатський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31179046 
4) Місцезнаходження 
 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Запорiзький облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32025623 
4) Місцезнаходження 
 69095, м.Запорiжжя, вул. Українська, 50 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Iвано-Франкiвський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31790584 
4) Місцезнаходження 
 76004, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Петрушевича, 1 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Київський облдорупр" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"  
ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 33096517 
4) Місцезнаходження 



 03150, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Народного ополчення, 11-А 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Кiровоградський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32039992 
4) Місцезнаходження 
 25015, м. Кiровоград, вул. Полтавська, 38 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Луганський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31995774 
4) Місцезнаходження 
 91000, Луганська обл., Старобiльський район, с. Чмирiвка, вул. Схiдна, 491000, Луганська 
обл., Старобiльський район, с. Чмирiвка, вул. Схiдна, 4 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Львiвський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31978981 
4) Місцезнаходження 
 79053, м. Львiв, Франкiвський р-н, Володимира Великого, 54 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Миколаївський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31159920 
4) Місцезнаходження 
 54029, м. Миколаїв, вул. Галини Петрової, 2А 
5) Опис  



 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Одеський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32018511 
4) Місцезнаходження 
 65031, м. Одеса, вул. Грушевського, 49 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Полтавський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32017261 
4) Місцезнаходження 
 36024, м. Полтава, вул. Куйбишева, 22А 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Рiвненський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31994540 
4) Місцезнаходження 
 33000, м. Рiвне, вул. Остафова, 7 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Севастопольський упрдор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 05422674 
4) Місцезнаходження 
 99014, м. Севастополь, вул.   Хрустальова, 22 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Сумський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 



2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31931024 
4) Місцезнаходження 
 40002, м. Суми, Ковпакiвський р-н, вул. Роменська, 79/2 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Тернопiльський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31995099 
4) Місцезнаходження 
 46001, м. Тернопiль, вул.. Олени Кульчицької, 8 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Харкiвський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31941174 
4) Місцезнаходження 
 61202, м. Харкiв, вул. Ахсарова, 2 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Херсонський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31918234 
4) Місцезнаходження 
 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 23 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Хмельницький облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



 31100492 
4) Місцезнаходження 
 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 77 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Черкаський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31141625 
4) Місцезнаходження 
 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 389 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Чернiвецький  облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31963989 
4) Місцезнаходження 
 58018, м. Чернiвцi, вул. Головна, 205 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Чернiгiвський облавтодор"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 32016315 
4) Місцезнаходження 
 14005, м. Чернiгiв, Деснянський р-н, вул. Київська, 17 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "ШРБУ-100"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 05423018 
4) Місцезнаходження 
 07335, Київська область, Вишгородський р-н, с. Демидiв 
5) Опис  



 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Львiвський дорсервiс" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31803425 
4) Місцезнаходження 
 81400, Львiвська область, м. Самбiр, вул. Чорновола, 32 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Оздоровчий комплекс "Подiлля" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги 
України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 34891341 
4) Місцезнаходження 
 32000, Хмельницька обл., Городоцький район, смт. Сатанiв 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Управлiння експлуатацiї будинкiв"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi 
дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 21582733 
4) Місцезнаходження 
 03150 м. Київ, вул. Антоновича, 51 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Захiддорвибухпром"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 03443666 
4) Місцезнаходження 
 46006, м. Тернопiль, вул. Гайова, 47 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Пансiонат "Дорожник"  ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 



 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 34385082 
4) Місцезнаходження 
 72100, Запорiзька область, м. Приморськ, вул. Курортна, 85 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
1) Найменування 
 Дочiрнє пiдприємство  "Київський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 03445665 
4) Місцезнаходження 
 03150, м. Київ, Солом`янський р-н, вул. Народного ополчення, 11-А 
5) Опис  
 Емiтент є засновником юридичної особи. Частка участi Емiтента в юридичнiй особi - 100 %. 
 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п Номер справи Найменування 

суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
справи 

1 904/1146/18 Центральний 
апеляцiйний 

господарський суд 

ТОВ "Альянс 
Синтез" 

ДП 
"Днiпропетровський 

облавтодор" ВАТ 
"ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги України" 

ТОВ "Капiтал 
Нафта" 

4 615 950,62 грн., стягнення 
заборгованостi та штрафних 

санкцiй за договором 

На розглядi. 

Примітки: 
Вiдсутнi. 
2 178/149/18 Днiпровський 

апеляцiйний суд 
Яблукова Л.Г., 

Яблукова 
Е.Е.,Гьопферт В.Е. 

ДП 
"Днiпропетровський 

облавтодор" ВАТ 
"ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги України" 

вiдсутня 1 500 000 грн., моральна шкода На розглядi в 
апеляцiйному 

судi. 

Примітки: 
 
3 200/13386/18 Красногвардiйський 

районний суд м. 
Днiпропетровська 

ДП 
"Днiпропетровський 

облавтодор" ВАТ 
"ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги України " 

Картамишев В.Г., 
Картамишев 

Ю.В.,Пащенко 
О.В.,Сербiна Т.С. 

вiдсутня 2 000 176,16 грн., завданi 
дочiрньому пiдприємству 

збитки. 

Кримiнальне 
провадження на 

розглядi. 
Рiшення не 
прийнято. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
4 0440/5035/18 Днiпропетровський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Днiпропетровськiй 

областi 

ДП 
"Днiпропетровський 

облавтодор" ВАТ 
"ДАК 

"Автомобiльнi 
дороги України" 

ДПI у 
Шевченкiвському 

районi м. Днiпра ГУ 
ДФС у 

Днiпропетровськiй 
областi 

5 861 410,52 грн., стягнення 
податкового боргу. 

Позивачем 
подана заява 

про вiдмову вiд 
позову. Судом 

заяву було 
задоволено. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
5 804/8700/17 Днiпропетровський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Днiпропетровськiй 

областi 

ДП 
"Днiпропетровський 

облавтодор" ВАТ 
"ДАК 

"Автомобiльнi 

ДПI у 
Шевченкiвському 

районi м. Днiпра ГУ 
ДФС у 

Днiпропетровськiй 

1 922 631,39 грн., стягнення 
податкового боргу. 

Провадження 
зупинено до 
вирiшення 
справи    № 

К/800/16593/17. 



дороги України" областi 
Примітки: 
 
6 905/2324/17 Господарський суд 

Донецької областi 
ТОВ "ПДСК" ДП "Донецький 

облавтодор" 
вiдсутня Стягнення заборгованостi за 

договором  субпiдряду № 2-
38/7/1 вiд 30.09.2013 року 

1 098364,99грн.-основний борг, 
199 902,42 грн. - пеня, 

47 485,48 грн.-3% 
941 298,79 грн. - iнфляцiйнi. 

 

Завершено, 
винесено 

Примітки: 
Позов задоволено частково. Стягнуто з ДП заборгованiсть-1098364,99грн., 3% рiчних - 47 485,48 грн., iнфляцiйнi - 905 532,95 грн. та судовий збiр у розмiрi 30 770,76 
грн. 
7 905/2391/17 Господарський суд 

Донецької областi 
ТОВ "ПДСК" ДП "Донецький 

облавтодор" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду № 2-222/2 вiд 
09.11.2013 року 

9 679 745,59грн.-основний борг, 
1 761713,70 грн. - пеня, 

999 267,98 грн.-3% 
8 295 541,56 грн. iнфляцiйнi. 

 

Завершено 

Примітки: 
Апеляцiйним судом стягнуто з ДП заборгованiсть - 9 679 745,59 грн., 3% рiчних в розмiрi 732 743,48 грн., iнфляцiйнi втрати в розмiрi 7 146 276,42 грн. та витрати зi 
сплати судового збору в сумi 203 223,82 грн. 
8 905/2836/17 Господарський суд 

Донецької областi 
ТОВ "ПДСК" ДП "Донецький 

облавтодор" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду № 2-56/1 вiд 
06.09.2013року. 

1 857 185,60грн.-основний борг, 
1865939,10 грн. - пеня, 

326432,88 грн.-3% 
1496547,99 грн. iнфляцiйнi. 

 

Завершено. 

Примітки: 
Позовнi вимоги задоволено частково: стягнуто заборгованiсть у розмiрi 1 857 185,00грн., пеню в розмiрi 1826691,33грн., 3% рiчних в розмiрi 324185,45грн., iнфляцiйнi 
втрати в розмiрi 1462365,11грн., витрати з оплати  судового збору у розмiрi 82056,41грн. 
9 905/3062/17 Господарський суд 

Донецької областi 
ТОВ "ПДСК" ДП "Донецький 

облавтодор" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду/ 2 820 175,38 грн. -
основний борг, 

513 271,92 грн. - пеня, 
375 276,49 грн.-3% 

3 574 341,96 грн. -iнфляцiйнi.  
 

Завершено. 



Примітки: 
Рiшенням першої iнстанцiї в задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. ТОВ "ПДБК" подано апеляцiйну скаргу. 26.06.2018 року винесено постанову, позовнi вимоги 
задоволено частково: стягнути заборгованiсть за договором у розмiрi 2 820 175,38 грн., 3% рiчних у сумi 249 643,47 грн. та iнфляцiйнi втрати в сумi 2 290 739,96 грн., 
судовий збiр з подання позову у розмiрi 80 401,19 грн. 09.07.2018 ДП "Донецький облавтодор" подано касацiйну скаргу,яку залишено без задоволення, а постанову 
Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 26.06.2018 у справi за    № 905/3062/17 - без змiн. 
10 753/10817/16-

ц 
Дарницький 

районний суд м. 
Києва 

Попружна О.Л., 
Попружна Н.В. 

ДП "Житомирський 
облавтодор" 

вiдсутня 2286444,00 грн. На розглядi в 1-
й iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
11 806/759/17 Житомирський 

окружний 
адмiнiстратив-ний 

суд 

ДП "Житомирський 
облавтодор" 

Житомирська ОДПI 
ГУ ДФС у 

Житомирськiй 
областi 

вiдсутня 4352214,40 грн. На розглядi в 1-
й iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
12 806/2915/17 Житомирський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

Житомирська ОДПI 
ГУ ДФС у 

Житомирськiй 
областi 

ДП "Житомирський 
облавтодор" 

вiдсутня 9556653,00 грн. Завершено 
розгляд. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
13 806/1352/17 Житомирський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

Житомирська ОДПI 
ГУ ДФС у 

Житомирськiй 
областi 

ДП "Житомирський 
облавтодор" 

вiдсутня 2276352,31 грн. Завершено 
розгляд. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
14 906/318/17 Господарський суд 

Житомирської 
областi 

ДП "Житомирський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 

у Житомирськiй 
областi 

вiдсутня 17482569,33 грн. Завершено 
розгляд. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
15 907/906/17 Господарський суд 

Закарпатської 
областi 

ПАТ "Укрiнком" ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення боргу за кредитним 
договором 1809546,41 грн. (в 
т.ч. штрафнi санкцiї, судовий 

збiр). 

Розгляд в судi I 
iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
16 907/379/18 Господарський суд 

Закарпатської 
ПП "ОККО-
Контракт" 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення заборгованостi за 
отриманий товар1809546,41 (в 

Рiшення суду I 
iнстанцiї - позов 



областi т.ч. штрафнi санкцiї, судовий 
збiр). 

задоволено. 

Примітки: 
Укладена мирова угода. 
17 807/688/15 Касацiйний 

адмiнiстративний 
суду у складi 

Верховного Суду 
(Вищий 

адмiнiстративний 
суд України) 

ДПI у м. Ужгородi 
ГУ ДФС у 

Закарпатськiй 
областi 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу з 
ПДВ у сумi 3 420 348,33 грн. 

Сплата 
податкового 
боргу з ПДВ 
розстрочена 

ДПI у  м. 
Ужгородi. 

Примітки: 
Розгляд у судi I iнстанцiї позову ДПI про надання дозволу на погашення суми податкового боргу з ПДВ за рахунок майна ДП, що перебуває у податковiй заставi. Акт 
опису майна № 3/23 вiд 20.03.2015 на суму 2 429 238,00 грн. Акт опису майна № 4/23 вiд 17.08.2015 на суму 1 733 636,48 грн. Постановою Закарпатського окружного 
адмiнiстративного суду вiд 30.10.2015 р. у справi № 807/1621/15 надано дозвiл ДПI у м. Ужгородi Головного управлiння ДФС у Закарпатськiй областi на погашення 
суми податкового боргу у розмiрi  3 943 758,61 грн. за рахунок майна ДП, вказаного в Актах опису № 3/23 та № 4/23, на яке поширюється право податкової застави. 
Ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 08.06.2016 апеляцiйну скаргу ДП залишено без задоволення, рiшення суду I iнстанцiї - без змiн. ДП 
подано касацiйну скаргу. 
18 807/1183/16 Закарпатський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

ДПI у м. Ужгородi 
ГУ ДФС у 

Закарпатськiй 
областi 

вiдсутня Визнання протиправними та 
скасування податкових 

повiдомлень-рiшень якими 
нараховано штрафи на суму 

1619149,81 грн.. 

Рiшення суду I 
iнстанцiї про 

стягнення з ДП 
податкового 
боргу з ПДВ, 
сплата якого  

розстрочена на 
59 мiсяцiв  з 

сiчня 2018 року 
по жовтень 
2022 року. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
19 807/1495/17 Закарпатський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Закарпатськiй 

областi 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу з 
ПДВ у сумi 6 508 859,98 грн. 

Рiшення суду I 
iнстанцiї про 

стягнення з ДП 
податкового 
боргу з ПДВ, 
сплата якого  

розстрочена на 
59 мiсяцiв  з 

сiчня 2018 року 
по жовтень 
2022 року. 

Примітки: 



Вiдсутнi 
20 807/429/18 Закарпатський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Закарпатськiй 

областi 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу з 
ПДВ у сумi                 

7306325,19 грн. 

Рiшення суду I 
iнстанцiї про 

стягнення з ДП 
податкового 
боргу з ПДВ, 
сплата якого  
розстрочена з 

липня 2018 
року по червень 

2019 року. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
21 0740/983/18 Закарпатський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ДП "Закарпатський 
облавтодор" 

ГУ ДФС у 
Закарпатськiй 

областi 

вiдсутня Визнання протиправними та 
скасування податкових 

повiдомлень-рiшень якими 
нараховано штрафи на суму 

15021933,71 грн. 

Розгляд в судi I 
iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
22 909/523/18 Господарський суд 

Iвано-Франкiвської 
областiГосподарськ

ий суд Iвано-
Франкiвської 

областi 

ДП "Iвано-
Франкiвський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 

у Iвано-
Франкiвськiй 

областi 

вiдсутня Стягнення заборгованостi за 
договором №12  вiд 24.03.2017 
року експлуатацiйне утримання 
автомобiльних дорiг загального 

та мiсцевого значення. 
20728876,16грн., з них 19 238 

916 грн. - основний борг, 1 489 
960 грн. 

На розглядi 
суду касацiйної 

iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
23 909/574/18 Господарський суд 

Iвано-Франкiвської 
областi 

ДП "Iвано-
Франкiвський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 

у Iвано-
Франкiвськiй 

областi 

вiдсутня Стягнення заборгованостi за 
договором на експлуатацiйне 

утримання автомобiльних дорiг 
загального та мiсцевого 

значення. 14191914грн., з них 
13 789 180 основний борг, 402 

734 грн. - iнфляцiйнi. 

На розглядi 
суду 

апеляцiйної 
iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
24 П/811/244/17 Кiровоградський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ДП 
"Кiровоградський 
облавтодор" ВАТ 

"ДАК 

ГУ ДФС у 
Кiровоградськiй 

областi 

вiдсутня Скасування ППР на суму 
7225150 грн.  

Рiшенням вiд 
28.09.2018р. 

позовнi вимоги 
задоволено 



"Автомобiльнi 
дороги України" 

частково 

Примітки: 
Позовнi вимоги задоволено частково - скасовано ППР на суму 5808591,63 грн. в рештi позовних вимог вiдмовлено. ГУ ДФС у Кiровоградськiй областi подано 
апеляцiйну скаргу - в вiдкриттi апеляцiйного провадження-вiдмовлено.  
25 912/2828/18 Господарський суд 

Кiровоградської 
областi 

ТОВ 
"НОРДЕНЕРДЖI" 

ДП 
"Кiровоградський 
облавтодор" ВАТ 

"ДАК 
"Автомобiльнi 

дороги України" 

вiдсутня Стягнення заборгованостi за 
поставлений матерiал в розмiрi 

4425958,37 грн., з яких: 
4284341,92 грн. основний борг, 
1285,30 грн. пеня, 128,53 грн. 
штраф, 69457,41 три вiдсотки 

рiчних, 70745,20 грн. iнфляцiйнi 
збитки, а також судовий збiр в 

розмiрi 66389,39 грн. 

Ухвалавiд 
11.01.2019р. 

Примітки: 
Постановлено закрити провадження у справi в частинi стягнення суми основного боргу за вiдсутнiстю предмета спору. Рiшенням вiд 11.03.2019р. позовнi вимоги 
задоволено частково, стягнено 1285,30 грн. пеня, 4,28 грн. штраф, 69457,41 грн. три вiдсотки рiчних, 70745,20 грн. iнфляцiйнi збитки  а також судовий збiр в розмiрi 
2122,38 грн. 02.04.2019р. ДП "Кiровоградський облавтодор" подано апеляцiйну скаргу на рiшення. 
26 44/258-б Господарський суд 

м. Києва 
ДП "Київський 

облавтодор" 
ДП "Київський 

Облдорупр" 
вiдсутня Справа про банкрутство. Сума 

кредиторських вимог 14 528 
615,58 грн.  

Вiдкрито 
провадження у 

справi 
09.09.2011. 

Примітки: 
Ухвалою вiд 13.03.2019 продовжено процедуру санацiї до 03.09.2019. 
27 910/20403/17 Господарський суд 

м. Києва 
ПП 

"Автомагiстраль" 
ДП "Київський 

Облдорупр" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду 4 480 841,73 грн. 
Вiдкрито 

провадження у 
справi 

22.11.2017. 
Примітки: 
Рiшенням вiд 24.04.2018 постановлено стягнути 3 437 749,33 грн. 
Рiшення виконано, борг сплачено. 
 
28 910/531/18 Господарський суд 

м. Києва 
ПрАТ "Броварське 

ШБУ № 50" 
ДП "Київський 

Облдорупр" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду 4 387 646,63 грн. 
Вiдкрито 

провадження у 
справi 

22.01.2018. 
Примітки: 
Рiшенням вiд 22.05.2018 постановлено стягнути 3 507 411,63 грн. 
Рiшення виконано, борг сплачено. 
 
29 826/11786/17 Окружний 

адмiнiстративний 
суд м. Києва 

ГУ ДФС у м. Києвi ДП "Київський 
Облдорупр" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу 
58 545 601,97 грн. 

Вiдкрито 
провадження у 

справi 



30.10.2017. 
Примітки: 
Письмове провадження.  
30 910/9686/18 Господарський суд 

м. Києва 
ТОВ 

"Євростандарт" 
ДП "Київський 

Облдорупр" 
вiдсутня Стягнення за договором 

поставки 7 856 179,12 грн. 
Вiдкрито 

провадження у 
справi 

30.07.2018. 
Примітки: 
Рiшенням вiд 20.11.2018 постановлено стягнути 7 856 179,12 грн. 
Рiшення виконано, борг сплачено. 
 
31 910/11578/18 Господарський суд 

м. Києва 
ТОВ "БК КУБ" ДП "Київський 

Облдорупр" 
вiдсутня Стягнення за договором 

субпiдряду 5 933207,81 грн. 
Вiдкрито 

провадження у 
справi 

05.09.2018. 
Примітки: 
Рiшенням вiд 11.12.2018 постановлено стягнути 4 151 470,69 грн. 
Рiшення виконано, борг сплачено. 
 
32 826/3489/18 Господарський суд 

м. Києва 
ДП "Київський 

Облдорупр" 
ГУ ДФС у м. Києвi вiдсутня Скасування ППР вiд 27.11.2017. 

Цiна позову 15 820 388,47 грн.  
 

Вiдкрито 
провадження у 

справi 
28.03.2018 

Примітки: 
Ухвалою вiд 14.11.2018 зупинено провадження у справi до отримання висновку експерта.  
33 5015/2001/11 Господарський суд 

Львiвської областi 
Державне 

територiальне-
галузеве об'єднання 

"Львiвська 
залiзниця" 

ДП "Львiвський 
облавтодор" 

вiдсутня 9 700 000.00 грн. сума основого 
боргу, сума санкцiй, 1 

571319.00 грн. сума санкцiй, 63 
868.00 грн. сума судового 

збору. 

Виконавче 
провадження, 
залишок боргу 

3 900 000.00 
грн. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
34 914/572/15 Господарський суд 

Львiвської областi 
Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"ОНУР 

КОНСТРУКЦIОН 
IНТЕРНЕШНЛ" 

ДП "Львiвський 
облавтодор" 

вiдсутня 12 244 288.00 грн. сума 
основного боргу, 3 386 45.00 

грн. сума санкцiй, 67 367.13 грн. 
сума судового збору. 

Самостiйно 
оплачено 

основну суму 
боргу. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
35 914/203/17 Господарський суд 

Львiвської областi 
Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

ДП "Львiвський 
облавтодор" 

вiдсутня 5 067 153.00 грн. сума 
основного боргу,76 007.29 грн. 

сума судового збору 

Залишок боргу 
становить 2 400 

000.00 грн. 



"ОНУР 
КОНСТРУКЦIОН 
IНТЕРНЕШНЛ" 

Примітки: 
Вiдсутнi 
36 914/731/18 Захiдний 

апеляцiйний 
господарський суд 

ДП "Львiвський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 
у Львiвськiй областi 

вiдсутня 2 150 450,00 грн. Надiслана 
апеляцiйна 

скарга у частинi 
вiдмови 

позовних вимог. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
37 914/730/18 Господарський суд 

Львiвської областi 
ДП "Львiвський 

облавтодор" 
Служба 

автомобiльних дорiг 
у Львiвськiй областi 

вiдсутня 5 483 434,00 грн. Видано судовий 
наказ. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
38 914/770/18 Господарський суд 

Львiвської областi 
ДП "Львiвський 

облавтодор" 
Служба 

автомобiльних дорiг 
у Львiвськiй областi 

вiдсутня 11 023 024,00 грн. Видано судовий 
наказ. 

Примітки: 
Вiдсвутнi 
39 914/719/18 Захiдний 

апеляцiйний 
господарський суд 

ДП "Львiвський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 
у Львiвськiй областi 

вiдсутня 2 952 203,00 грн. Видано судовий 
наказ. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
40 752/10606/18 Голосiївський 

районний суд м. 
Києва 

Iмпрiс Ян ДП "Полтавський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення моральної та 
матерiальної шкоди 
152348023,48 грн. 

 

Розгляд справи 
в судi першої 

iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
41 816/875/18 Полтавський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Полтавськiй областi 

ДП "Полтавський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу  4 
461 579,27 грн. 

 

Позов 
задоволено в 

повному обсязi . 

Примітки: 
Рiшення вiд 17.05.2018.  
42 1640/2911/18 Полтавський 

окружний 
адмiнiстративний 

ГУ ДФС у 
Полтавськiй областi 

ДП "Полтавський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу 
8083392,99 грн. 

Позов 
задоволено в 

повному обсязi. 



суд 
Примітки: 
Рiшення вiд 23.10.2018. 
43 816/2436/17 Полтавський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС у 
Полтавськiй областi 

ДП "Полтавський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу 
4678765,04 грн. 

Позов 
задоволено в 

повному обсязi. 

Примітки: 
Рiшення вiд 29.03.2018. 
44 913/849/14 Господарський суд 

Луганський областi 
ТОВ "Мостобуд" ДП "Луганський 

облавтодор" 
вiдсутня Банкрутство. Процедура 

санацiї. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
45 910/9721/18 Господарський суд 

м. Києва 
ДП "Луганський 

облавтодор" 
Мiнiстерство 

оборони 
Державна 

казначейська 
служба України      
Служба безпеки 

УкраїниАнтитерори
стичний центр при 

Службi безпеки 
України 

Генеральний штаб 
Збройних Сил 

України  Публiчне 
акцiонерне 
товариство 
"Державна 

акцiонерна компанiя 
"Автомобiльнi 

дороги Ук 

Стягнення збиткiв. Розгляд справи 
в судi першої 

iнстанцiї 
зупинено до 
проведення 
експертизи. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
46 920/1228/17 Господарський суд 

Сумської областi 
ПАТ "Українська 

iнновацiйна 
компанiя" 

ДП "Сумський 
облавтодор" 

Фонд гарантування 
вкладiв фiзичних 

осiб 

Стягнення 4356015,86 грн. 
заборгованостi за кредитним 

договором. 

Провадження 
зупинено до 
закiнчення 
перегляду 
Великою 

палатою ВС 
справи № 

750/8669/17. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
47 818/2195/18 Сумський окружний ДП "Сумський ГУ ДФС в Сумськiй вiдсутня Визнання протиправним та Провадження 



адмiнiстративний 
суд 

облавтодор" областi скасування ППР  № 0001431201 
вiд 02.06.2017 р. про 

нарахування штрафу в розмiрi 
4512311,51 грн. 

зупинено до 
набрання 

законної сили 
рiшення по 
справi № 

1840/3549/18. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
48 1840/3195/18 Сумський окружний 

адмiнiстративний 
суд 

ДП "Сумський 
облавтодор" 

ГУ ДФС в Сумськiй 
областi 

вiдсутня Визнання протиправним та 
скасування ППР № 0021461201 

вiд 08.05.2018 р. про 
нарахування штрафу в розмiрi 

2067408,81 грн. 

Провадження 
зупинено до 

набрання 
законної сили 

рiшення по 
справi № 

1840/3549/18. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
49 920/821/18 Господарський суд 

Сумської областi 
Сумська мiсцева 

прокуратура в особi 
Держекоiнспекцiї у 
Сумськiй областi 

ДП "Сумський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення збиткiв, завданих 
державi внаслiдок 

наднормативних викидiв 
забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря в розмiрi 
2802056,48 грн. 

Провадження 
зупинено до 
закiнчення 
перегляду 

Верховним 
Судом справи 

№ 826/3820/18. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
50 921/461/18 Господарський суду 

Тернопiльської 
областi 

ДП "Тернопiльський 
облавтодор" 

Служба 
автомобiльних дорiг 

у Тернопiльськiй 
областi 

вiдсутня 1,4 млн. грн. (за виконанi 
роботи). 

Рiшення вiд 
13.02.2019р. 

позов 
задоволено. 

Примітки: 
Подано вiдповiдачем апеляцiйну скаргу. Слухання не призначено. 
51 921/492/18 Господарський суду 

Тернопiльської 
областi 

Служба 
автомобiльних дорiг 

у Тернопiльськiй 
областi 

ДП "Тернопiльський 
облавтодор" 

Управлiння 
Захiдного офiсу 

Держаудитслужби в 
Тернопiльськiй 

областi. 

1,3 млн. грн. (стягнення 
збиткiв). 

Справа 
розглядається 
судом першої 

iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
52 823/1127/17 Черкаський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

Головне управлiння 
ДФС у Черкаськiй 

областi 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу з 
ПДВ на суму 10 283 662 грн. 

Позов про 
стягнення боргу 

з ПДВ 
задоволено. 



Примітки: 
Стягнуто з ДП 7710 376,04 . Ухвалою суду вiд 02.02.2018 р. заява про розстрочення боргу задоволена частково та  розстрочено податковий борг. 
53 823/1890/17 Черкаський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

Головне управлiння 
ДФС у Черкаськiй 

областi 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкового боргу з 
ПДВ на суму 6 435 112 грн. 

Рiшенням суду 
вiд 18.01.2018 р. 

позов 
задоволено та 
розстрочено 
виконання 
рiшення. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
54 823/1015/17 Черкаський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

Офiс Великих 
платникiв податкiв 

вiдсутня Скасування податкових 
повiдомлень-рiшень про 

стягнення боргу на суму 20 490 
852 грн. 

Рiшенням суду 
вiд 25.01.2018 р. 

у задоволеннi 
позову ДП 

вiдмовлено. 
Примітки: 
Подано апеляцiю. Зупинено провадження у справi до проведення судової експертизи. 
55 925/488/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
ТОВ "СК Комплект" ДП "Черкаський 

облавтодор" 
вiдсутня Стягнення боргу за договором 

поставки бiтуму на суму 1 644 
605,52  грн. 

Рiшенням вiд 
29.10.2018р. 

позов 
задоволено 
частково. 

Примітки: 
Вiдмовлено в компенсацiї транспортних витрат. 
56 925/716/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
Приватне 

пiдприємство 
"ОККО 

КОНТРАКТ" 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення боргу за договором 
поставки на суму 1 408 032,43 

грн. 

Затверджено 
мирову угоду. 

Примітки: 
вiдсутнi 
57 925/1128/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
ТОВ "НОРД 
ЕНЕРДЖI" 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення за договором 
купiвлi-продажу бензину на 

суму 2 206 720,00 грн. 

Рiшенням суду 
вiд 14.02.2019р. 
позовнi вимоги 

задоволено 
частково. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
58 925/1127/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
ТОВ "НОРД 
ЕНЕРДЖI" 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення за договором 
купiвлi-продажу бензину на 

суму 2 385 600,00 грн. 

Рiшенням суду 
вiд 14.02.2019р. 
позовнi вимоги 

задоволено 
частково.Рiшен



ням суду вiд 
14.02.2019р. 

позовнi вимоги 
задоволено 
частково. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
59 925/1129/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
ТОВ "НОРД 
ЕНЕРДЖI" 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення за договором 
купiвлi-продажу бензину на 

суму 1 834 200,00 грн. 

Рiшенням суду 
вiд 14.02.2019р. 

у справi  
позовнi вимоги 

задоволено 
частково. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
60 2340/4286/18 Черкаський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

Головне управлiння 
ДФС у Черкаськiй 

областi 

ДП "Черкаський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення боргу з ПДВ та 
штрафних санкцiй на суму 

9214391,77 грн. 

Рiшенням вiд 
13.12.2018р. 

позов 
задоволений 

повнiстю. 
Примітки: 
Виконання розстрочено термiном на 1 рiк. 
61 922/1393/17 Господарський суд 

Харкiвської областi 
ДП "Чернiгiвський 

облавтодор" 
ТОВ "Будцентр 

ВИТЯЗЬ" 
Перший окремий 

вiддiл капiтального 
будiвництва ДПС 

України 

Повернення майна за договором 
зберiгання на суму 2993936,02 

грн. 
 
 

На стадiї 
виконання 
рiшення. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
62 927/516/18 Господарський суд 

Чернiгiвської 
областi 

ПрАТ "ШРБУ 82" ДП "Чернiгiвський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення заборгованостi за 
виконанi роботи в сумi 

2744864,00 грн. 
 

Ухвалою суду 
вiд 07.08.2018 
затверджено 

мирову угоду, 
яку на сьогоднi 

виконано. 
Примітки: 
Вiдсутнi 
63 925/1346/18 Господарський суд 

Черкаської областi 
ПП "Агросервiс" ДП "Чернiгiвський 

облавтодор" 
ТОВ "Черкаси-
Ексiм-Транс" 

Стягнення заборгованостi за 
поставлений товар в сумi 

1952382,50 грн. 
 

На розглядi 
суду першої 

iнстанцiї. 

Примітки: 
Вiдсутнi 



64 825/497/17 Чернiгiвський 
окружний 

адмiнiстративний 
суд 

ДП "Чернiгiвський 
облавтодор" 

ГУ ДФС  у 
Чернiгiвськiй 

областi 

вiдсутня Скасування ППР на суму 
9769784,44 грн. 

 

1 iнстанцiя - 
провадження 

зупинено. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
65 825/1492/18 Чернiгiвський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ГУ ДФС  у 
Чернiгiвськiй 

областi 

ДП "Чернiгiвський 
облавтодор" 

вiдсутня Накладення арешту на кошти та 
цiнностi ДП за узгодженими 

податковими зобов'язаннями з 
ПДВ та податку на прибуток  в 

сумi 11886147,89 грн. (з 
врахуванням послiдуючого 

уточнення вимог 8286147,89 
грн.) 

 

В задоволеннi 
позовних вимог 

вiдмовлено 
повнiстю. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
66 911/1987/15 Господарський суд  

Київської областi 
ТОВ "Вiакон 

Україна" 
ДП "ШРБУ №100" вiдсутня 2 891 086,60 грн. 

(заборгованiсть  за Угодою про 
переведення права вимоги та 
заборгованiсть за видатковою 

накладною). 

Виконавче 
провадження. 

Примітки: 
Вiдсутнi 
67 918/201/18 Господарський суд 

Рiвненської областi 
ДП "Рiвненський 

облавтодор" 
Служба 

автомобiльних дорiг 
у Рiвненськiйобластi 

вiдсутня Стягнення заборгованостi у 
розмiрi 27,2 млн. грн. 

Позов 
задоволено у 

повному обсязi 
Примітки: 
Вiдсутнi 
68 817/1214/18 Рiвненський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ДФС у Рiвненськiй 
областi 

ДП "Рiвненський 
облавтодор" 

вiдсутня Стягнення податкової 
заборгованостi у розмiрi 

20246,5 тис. грн. 
 

Позов 
задоволено 

частково 

Примітки: 
Позов задоволено частково у розмiрi 17856,6 тис. грн. Ухвалою суду розстрочено виконання рiшення суду строком на 1 рiк. 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення Інформація про 

виконання 

1 КВ1329/67/АВ/IП/Ф-
569, 06.11.2018 

 Головне управлiння 
держпрацi у 

Київськiй областi 

Адмiнiстративне Перераховано штраф в 
сумi 3723 гривень 
платiжне доручення № 
934 вiд 14.11.2018 р. 

Примітки: 
Вiдсутнi. 

 
XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Вiдповiдно до штатного розпису працiвникiв управлiння Емiтента вiд 06.11.2017 налiчувалося 
13 вiддiлiв (внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв), вiдповiдно до штатного розпису вiд 10.12.2018 
- 12 вiддiлiв (внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв). 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб)  Емiтента за 2018 
рiк - 78 осiб, за 2017 рiк -  71 особа. 
Чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0. Сумiсники - 0. На умовах неповного робочого часу - 0. 
Фонд оплати працi за 2018 рiк - 19 552 тис. грн,  за 2017 рiк -  14 302 тис. грн. 
Протягом 2018 р. Емiтент вживав постiйних заходiв щодо здiйснення пiдвищення квалiфiкацiї 
працiвникiв Емiтента. 
Так, 15 чол. з числа працiвникiв Емiтента пройшли навчання з мiжнародних бухгалтерських 
стандартiв та отримали вiдповiднi сертифiкати, 1 чол. пройшов навчання з питань оцiнки майна, 
5 чол. - з питань охорони працi. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Спiльну дiяльнiсть Емiтент не проводить. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-яких пропозицiй протягом звiтного перiоду вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї Емiтента не 
надходило. 



 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Опис обраної облiкової полiтики: 
 
Основи пiдготовки та подання фiнансової звiтностi 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть АТ "ДАК "АВТОМОБIЛЬНI ДОРОГИ УКРАЇНИ" 
складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 р. та вiдповiдних звiтiв про 
фiнансовi результати (єдиного звiту про сукупний дохiд), про рух грошових коштiв та власний 
капiтал за 2018 р., а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших 
примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих 
П(С)БО на МСФЗ. 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiєю застосовувались Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 
облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку, в українському перекладi, що розмiщений на офiцiйному сайтi 
Мiнiстерства фiнансiв України. 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, за 
винятком окремих об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв, якi вiдображенi на дату 
переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю (доцiльна собiвартiсть). 
 
Суттєвi положення облiкової полiтики, iстотнi судження та облiковi оцiнки  
затвердженi наказом вiд 28.12.2012 № 237 (зi змiнами та доповненнями). 
 
 Застосування нових МСФЗ та вплив випущених стандартiв i тлумачень, що не набрали чинностi  
Починаючи з 1 сiчня 2018 року прийнятi до застосування новi стандарти: 
- МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"; 
- МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" 
МСФЗ 9 застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається 
виконання перерахунку за попереднi перiоди у вiдношеннi класифiкацiї та оцiнки (включаючи 
зменшення корисностi). У вiдповiдностi до МСФЗ 9, iснує три категорiї облiку боргових 
iнструментiв: за амортизованою вартiстю, за справедливою вартiстю через iнший сукупний 
дохiд i за справедливою вартiстю через прибутки/збитки. Принципи оцiнки кожної категорiї є 
аналогiчними до дiючих вимог МСБО 39. Класифiкацiя залежить вiд бiзнес-моделi управлiння 
фiнансовими активами та вiд того, чи включають контрактнi потоки грошових коштiв платежi за 
основною сумою заборгованостi i проценти. Компанiя застосовує спрощений пiдхiд до визнання 
очiкуваних кредитних збиткiв по вiдношенню до всього термiну дiї торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9. Таким чином, застосування моделi 
очiкуваних кредитних збиткiв згiдно з МСФЗ 9 не має суттєвого впливу на суму резервiв пiд 
сумнiвну заборгованiсть, визнану щодо фiнансових активiв у виглядi торгової дебiторської 
заборгованостi. Компанiя не застосовує облiк хеджування вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. 
МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з клiєнтами" застосовується до першої рiчної фiнансової 
звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину 
комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може 
застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами, а саме: iдентифiкувати договiр з клiєнтом; 
iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; визначити цiну операцiї; розподiлити цiну 
операцiї на зобов'язання виконавця за договором; визнавати виручку в момент (по мiрi) 
виконання зобов'язання виконавця. 
Компанiя починає застосовувати новi стандарти з 01 сiчня 2018 року. Враховуючи специфiку 
фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств, МСФЗ 9 та 15 не 



змiнюють загальнi принципи облiку, вiдповiдно Компанiєю не проводились ретроспективнi 
коригування та вiдсутнi очiкування значного впливу на консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
внаслiдок застосування нових стандартiв. 
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що 
починається з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Стандарт замiнює облiк операцiйної та фiнансової 
оренди для орендарiв, єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формi права 
використання в сумi зобов'язання за майбутнiми орендними платежами плюс первiснi прямi 
витрати. В подальшому актив в формi права використання оцiнюється за первiсною вартiстю за 
вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi (крiм iнвестицiйної нерухомостi 
або основних засобiв, що облiковуються за переоцiненою вартiстю). Зобов'язання оцiнюється за 
теперiшньою вартiстю майбутнiх орендних платежiв, виходячи iз строку оренди, який включає 
перiоди, у вiдношеннi яких iснує достатня впевненiсть в продовженнi. Комбiнованi договори 
оренди та надання послуг повиннi роздiлятися на компоненти, при цьому актив в формi права 
використання та зобов'язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Стандарт може 
застосовуватись повнiстю ретроспективно або без перерахунку iнформацiї за порiвняльний 
перiод з визнанням сумарного ефекту вiд первiсного застосування стандарту як коригування 
вхiдних залишкiв. 
Керiвництво очiкує, що застосування МСФЗ 16 "Оренда" починаючи зi звiтних перiодiв пiсля 1 
сiчня 2019 року не матиме суттєвого впливу на фiнансовий стан та/або показники фiнансової 
дiяльностi Компанiї. Водночас, керiвництво Компанiї оцiнює вплив вiд застосування нових 
(оновлених) стандартiв та тлумачень для уточнення власної облiкової полiтики та вказує на 
доцiльнiсть перегляду процедур, що використовуються для визначення балансової вартостi i 
класифiкацiї операцiй з оренди, фiнансових активiв та зобов'язань, визнання контрактних 
активiв та зобов'язань. 
 
Основа оцiнки статей звiтiв 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Компанiї за МСФЗ складається шляхом здiйснення 
коригувальних та трансформацiйних процедур, проведення перекласифiкацiй статей окремих 
фiнансових звiтiв дочiрнiх пiдприємств та консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї, 
складеної за нацiональним законодавством. При цьому використовується додаткова iнформацiя, 
що не мiститься у фiнансовiй звiтностi за П(С)БО, щодо статей активiв, капiталу та зобов'язань, 
доходiв та витрат, яка аналiзується та узагальнюється для висловлення професiйної думки, що 
?рунтується на базi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень Комiтету з тлумачень мiжнародної 
фiнансової звiтностi, чинних станом на  вiдповiдну дату та застосовується виключно для 
складання фiнансової звiтностi Компанiї у вiдповiдностi  до МСФЗ. 
Основою оцiнки фiнансової звiтностi Компанiї за МСФЗ є iсторична собiвартiсть. При 
пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ Компанiя робить оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, 
розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ?рунтуючись 
на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 
звiтностi, а також на положеннях цiєї облiкової полiтики. 
Визнання та оцiнка статей фiнансової звiтностi здiйснюється згiдно з облiковими полiтиками, 
описаними нижче: 
 
1) Необоротнi (непоточнi) активи 
Пiдприємства Групи вiдображають на балансi основнi засоби на пiдставi права власностi або 
права господарського вiддання. 
Право господарського вiдання дозволяє володiти, користуватися i розпоряджатися майном, 
окрiм дiй з розпорядження майном, якi можуть призвести до вiдчуження такого майна. 
Пiдприємства Групи вiльно використовують такi активи у своїй господарськiй дiяльностi, 



несуть ризик їх випадкового знищення або пошкодження та несуть витрати для пiдтримання їх в 
належному функцiональному станi за власнi кошти. При цьому, спецiальнi обмеження щодо 
доходiв, отриманих вiд використання цих активiв, вiдсутнi. Об'єкти основних засобiв, що були 
закрiпленi за Товариством на правi господарського вiдання вiдповiдають визначенню основних 
засобiв, так як використовуються у господарськiй дiяльностi протягом бiльше одного перiоду. 
Зазначенi об'єкти включенi до вiдповiдних груп основних засобiв. 
Визнання статей основних засобiв та нематерiальних активiв у консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi Компанiї за МСФЗ здiйснюються вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби"  та МСБО 
38 "Нематерiальнi активи", з урахуванням вимог МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 
  Основним засобом визнається закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до 
нього, або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що призначений для виконання 
певних самостiйних функцiй, якi мають двi ознаки:  
- очiкуваний термiн  корисного використання, яких  перевищує  один рiк; 
- первiсна  вартiсть  перевищує 6000 грн. 
В консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ облiк об'єктiв основних засобiв 
ведеться за iсторичною вартiстю, сума переоцiнки не визнається. 
Ведення облiку iнвестицiйної нерухомостi всi дочiрнi пiдприємства здiйснюють за моделлю 
собiвартостi. МСБО 40 передбачає оцiнку iнвестицiйної нерухомостi, аналогiчну базовому 
пiдходу до оцiнки основних засобiв згiдно МСБО 16 (параграф 56 МСБО 40 "Iнвестицiйна 
нерухомiсть"). 
Нарахування амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв здiйснюється iз 
застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного використання. Допускається 
також використання виробничого методу для машин та механiзмiв. Конкретизацiя методу 
амортизацiї та строку корисного використання кожного об'єкту основних засобiв для цiлей 
бухгалтерського облiку визначається Компанiєю, її дочiрнiми пiдприємствами (фiлiями) 
самостiйно та оформлюється окремим наказом. 
Нематерiальними активами є активи, якi не мають матерiальної форми та утримуються з метою 
використання бiльше 1 року. 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї дочiрнiх пiдприємств вiдображаються у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi за МСФЗ згiдно з вимогами МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї" та 
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 
При пiдготовцi окремих фiнансових звiтiв iнвестицiї дочiрнiх пiдприємств вiдображаються за 
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", як фiнансовий актив за справедливою 
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 
 
2) Оборотнi (поточнi) активи 
Оцiнка запасiв на дату балансу здiйснюється за найменшою з двох показникiв: собiвартостi або 
чистiй вартостi реалiзацiї. 
Транспортно-заготiвельнi витрати вiдображаються на окремому субрахунку та списуються 
щомiсячно шляхом розподiлу пропорцiйно сумi запасiв, що вибули за звiтний мiсяць. 
Собiвартiсть запасiв при вибуттi визначається за допомогою наступних методiв: 
- ФIФО при вiдпуску матерiальних цiнностей у виробництво, продажi та iншому вибуттi. 
Допускається застосування  середньозваженої перiодичної собiвартостi для паливо мастильних, 
сипучих, в'яжучих та iнших  матерiалiв, що обчислюються у лiтрах, кубiчних метрах, тонах, 
штуках, та  таких за якими неможливо чiтко визначити дату їх надходження. 
- За цiною продажу в пiдроздiлах, що здiйснюють роздрiбний продаж товарiв; 
- За iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi для малоцiнних та швидкозношуваних 
предметiв. 
Оцiнка незавершеного виробництва  визначається з суми понесених витрат на виконання робiт 
(послуг), за якими пiдприємством не було визнано дохiд. Метод вибуття незавершеного 
виробництва - за iдентифiкованою собiвартiстю вiдповiдної одиницi (об'єкта калькулювання). 



Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги визнається активом 
одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг та оцiнюється за 
цiною операцiї, що обумовлено новими МСФЗ 15 "Дохiд за договорами з клiєнтами" та МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти", якi набрали чинностi з 1 сiчня 2018 року. 
Резерв сумнiвних боргiв (знецiнення) для дебiторської заборгованостi створюється на пiдставi 
наказу керiвника пiдприємства шляхом визначення абсолютної суми сумнiвної заборгованостi з 
огляду на платоспроможнiсть окремих дебiторiв. 
 
3) Зобов'язання та капiтал 
Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.  
У разi виникнення зобов'язань з невизначеним строком або сумою, що вiдповiдають критерiям 
визнання (оцiнюється з високою ймовiрнiстю), в консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Компанiї 
здiйснюється їх нарахування (донарахування) в сумi, що є найкращою оцiнкою видаткiв, 
необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду  вiдповiдно до 
МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 
Компанiя не визнає умовнi (непередбаченi) зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання 
розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є 
вiддаленою. 
У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi забезпечення виплат персоналу переглядаються на кiнець 
кожного звiтного перiоду та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. 
У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Компанiї за МСФЗ цiльове фiнансування, пов'язане з 
придбанням необоротних активiв, вiдображується згiдно з МСБО 20 "Облiк державних грантiв i 
розкриття iнформацiї про державну допомогу" за методом капiталу. Державнi гранти, пов'язанi з 
придбанням необоротних активiв, вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi 
додаткового капiталу, що на пропорцiйнiй основi вiдноситься до нерозподiлених прибуткiв 
(непокритих збиткiв), в тому перiодi, в якому визнаються витрати на амортизацiю таких об'єктiв 
основних засобiв або вiдбувається їх вибуття. 
 
4) Доходи та витрати 
Для консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї, складеної за вимогами МСФЗ обирається 
метод класифiкацiї витрат - за функцiональним призначенням. Iнформацiя про характер витрат 
(у тому числi витрати на амортизацiю та витрати на виплати працiвникам) вiдображається в 
окремому роздiлi Звiту про сукупнi доходи.  
Складовими єдиного консолiдованого звiту про сукупнi прибутки збитки є окрiм доходiв та 
витрат звичайної поточної дiяльностi також i сукупнi прибутки (збитки) звiтного перiоду. 
Списання накопичених загальновиробничих витрат здiйснюється щомiсячно шляхом розподiлу 
на об'єкти калькулювання згiдно iз сукупними прямими  витратами на виконання робiт. 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi за МСФЗ загальна сума доходу вiд продажу 
товарiв та надання послуг (у тому числi за будiвельними контрактами) визначається згiдно 
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 
Щорiчний розрахунок податкових рiзниць з метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ 
здiйснюється з врахування вимог МСБО 12 "Податки на прибуток". 
 
5) Змiни в облiковiй полiтицi 
Наказом в.о. Голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" вiд 31.12.16 р. № 217 
до облiкової полiтики були внесенi змiни та доповнення щодо вiдображення в бухгалтерському 
облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємств Групи окремих операцiй, а саме: 
- Права постiйного користування земельними дiлянками облiковуються у складi нематерiальних 
активiв на субрахунку 1221 "Права постiйного користування земельними дiлянками" за 
справедливою вартiстю (нормативною грошовою оцiнкою). Для постановки на баланс 



(збiльшення  облiкової вартостi) нематерiального активу здiйснюються проведення  Д-т 1221 
"Право постiйного користування земельними дiлянками" - К-т 4244 "Наданi права постiйного 
користування земельними дiлянками дорожнього господарства". 
- Додано новий субрахунок для облiку забезпечення  майбутнiх витрат по  тимчасових будiвлях  
i  спорудах  на виробництвi. На субрахунку 4742 "Забезпечення  майбутнiх витрат по  
тимчасових будiвлях  i  спорудах  на виробництвi" ведеться облiк руху та залишкiв 
вiдшкодованих замовником коштiв  по статтi  "Тимчасовi будiвлi та споруди", якi мають 
використовуватись у повному обсязi на ремонти виробничих баз. 
- Момент визнання та методи облiку доходiв i витрат. З врахуванням того, що частина 
первинних документiв, що пiдтверджують виконання робiт, несвоєчасно пiдписуються 
замовниками, до облiкової полiтики внесенi уточнення стосовно дати визнання доходу вiд 
реалiзацiї та собiвартостi виконаних робiт. Зокрема, в бухгалтерському облiку доходи (витрати) 
вiдображаються у тому звiтному перiодi, у якому  фактично вiдбулась господарська операцiя, 
про що має бути складено первинний документ - акт наданих (отриманих) послуг (виконаних 
робiт) тощо або iснують iншi вiдомостi про настання достовiрно визначених зобов'язань 
(рiшення суду, умови договору, плановi показники для розрахункiв тощо). Витрати, щодо яких 
на момент складання фiнансової звiтностi не отримано первинних документiв вiд контрагентiв, 
визнаються в перiодi визнання доходу, для отримання якого вони здiйсненi або їх фактичного 
понесення, якщо витрати неможливо прямо пов'язати з доходом. При цьому достатнiм до 
моменту отримання первинних документiв вiд контрагента є застосування первинних 
документiв, створених пiдприємством самостiйно у довiльнiй формi з дотриманням вимог 
чинного законодавства щодо обов'язкових реквiзитiв первинного документа. 
Внесенi до облiкової полiтики змiни враховуються при веденнi бухгалтерського облiку та 
складаннi фiнансової звiтностi пiдприємств Групи починаючи з 1 сiчня 2017 року. 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
АТ "ДАК" Автомобiльнi дороги України" не виробляє продукцiї та не надає послуг, не здiйснює 
закупiвлю матерiалi та сировини. Емiтент експортну дiяльнiсть не здiйснює. 
Основнi ризики в дiяльностi Емiтента: 
- зменшення виконання обсягiв робiт, надання послуг дочiрнiми пiдприємствами ; 
- неритмiчне надходження коштiв в оплату виконаних дочiрнiми пiдприємствами робiт, наданих 
послуг; 
- згортання дiяльностi окремих дочiрнiх пiдприємств у зв'язку з вiдсутнiстю обсягiв; 
- блокування рахункiв дочiрнiх пiдприємств кредиторами (постачальниками, податковою, 



судами). 
Заходи щодо зменшення ризикiв: 
- проведено вибiрковi аудиторськi перевiрки 12 дочiрнiх пiдприємств ; 
- проведено паспортизацiю нерухомого майна; 
- розроблено та запроваджено механiзм розпорядження майном Емiтента та її дочiрнiх 
пiдприємств через ProZorro. Продажi; 
- вiдновлено списання непридатного до використання майна дочiрнiх пiдприємств; 
- розпочато розгортання корпоративної автоматизованої системи управлiння; 
- вiдновлено використання дочiрнiми пiдприємствами литих емульсiйно-мiнеральних сумiшей 
при поверхневих обробках дорiг та збiльшено обсяги влаштування щебенево-мастикового 
асфальтобетону; 
- оптимiзовано структуру 14 облавтодорiв, в результатi чого припинено 57 фiлiй шляхом 
лiквiдацiї, приєднання їх до iнших фiлiй i перетворення у дорожньо-ремонтнi пункти; 
- введено постiйний монiторинг апарату Компанiї за стягненням дочiрнiми пiдприємствами  
дебiторської заборгованостi та заходами з реструктуризацiї їх кредиторської заборгованостi; 
-запроваджено закупiвлю дочiрнiми пiдприємствами основних матерiалiв через майданчик 
ProZorro. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Емiтент протягом останнiх п'яти рокiв не здiйснював придбання або вiдчуження активiв, та не 
планує будь-якi значнi iнвестицiї. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення  
Первiсна вартiсть основних засобiв Емiтента на кiнець звiтного перiоду  1999 тис.грн., сума 
нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду  1793 тис.грн., залишкова вартiсть основних 
засобiв 206 тис. грн. У Емiтента вiдсутнi у користуваннi орендованi основнi засоби та значнi 
првочини щодо них. 
Емiтент не має активiв, на якi можуть вплинути екологiчнi фактори та самостiйно не здiйснює 
господарську дiяльнiсть, яка б могла мати вплив на навколишнє середовище та екологiчну 
ситуацiю в державi. 
Капiтальне будiвництво, розширення або удосконалення основних засобiв на даний час не 
планується у зв'язку iз вiдсутнiстю актуальностi даного питання та потенцiйних джерел їх 
фiнансування. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента: 
- високий ризик втрати значної частини ринку робiт на дорогах мiсцевого значення; 
- значна кредиторська заборгованiсть та податковий борг, якi не покриваються оборотними 
активами; 
- наявнiсть податкових боргiв унеможливлює участь у процедурах закупiвлi дорожнiх робiт i 



послуг, якщо квалiфiкацiйною вимогою до учасникiв є вiдсутнiсть податкового боргу; 
- вiдсутнiсть коштiв i часу для впровадження розгорнутої автоматизованої системи управлiння; 
- необхiднiсть суттєвого (дорого вартiсного) оновлення дорожньої технiки та обладнання. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування  діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для  поточних потреб, можливі шляхи покращення  ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування Компанiї здiйснюється за рахунок вiдрахувань дочiрнiх пiдприємств, що 
передбачено Статутами Компанiї та дочiрнiх пiдприємств. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Договори Емiтентом не укладались. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Стратегiя подальшої дiяльностi Емцiтента визначається рiшенням єдиного акцiонера  - 
Укравтодором. Виходячи з сучасних умов  i вiдсутностi рiшення про приватизацiю Емiтента 
стратегiя її подальшого функцiонування полягає у приведеннi потужностей дочiрнiх 
пiдприємств у вiдповiднiсть до прогнозних обсягiв фiнансування експлуатацiйного утримання 
дорiг державного значення. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік  
Дослiдження i розробки не проводились. 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi Емiтента вiдсутня. 
 
 

IV. Інформація про органи управління  
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
(Вищий орган) 

Єдиним акцiонером Компанiї є держава 
в особi Державного агентства 
автомобiльних дорiг України 

(Укравтодор). 

Функцiї з управлiння корпоративними 
правами держави виконуються 

безпосередньо Державним агентством 
автомобiльних дорiг України без 

скликання зборiв акцiонерiв. 
Наглядова рада За Статутом Емiтента кiлькiсний склад 

Наглядової ради визначається Вищим 
органом та не може становити менше 5 

та не бiльше нiж 11 осiб. 
На кiнець звiтного 2018 року кiлькiсний 
склад наглядової ради Вищим органом 

не визначено. 

За Статутом Емiтента персональний 
склад Наглядової ради затверджується 

Вищим органом. Наказом Вищого 
органу (Укравтодор) вiд 05.08.2016 № 
214 персональний склад Наглядової 

ради скасовано. 
 

Ревiзiйна комiсiя За Статутом Емiтента кiлькiсний склад 
Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим 

Мельник Олег Володимирович; 
Федоренко Олег Володимирович; 



органом та не може становити менше 3 
осiб, якщо iнше не передбачено 
законодавством або Статутом.  

На кiнець звiтного 2018 року кiлькiсний 
склад Ревiзiйної комiсiї становить 4 

особи. 

Бохонько Людмила Євгенiвна; 
Осадчий Iгор Михайлович. 

Правлiння 
(Виконавчий 

орган) 

За Статутом Емiтента кiлькiсний склад 
Правлiння визначається Вищим 

органом та не може становити менше 3 
осiб, якщо iнше не передбачено 
законодавством або Статутом.  

На кiнець звiтного 2018 року кiлькiсний 
склад Правлiння становить 5 осiб. 

Косинський Роман Валерiйович; 
Бобрик Володимир Iванович; 
Данкевич Iгор Васильович; 

Козловський Олександр 
Володимирович; 

Столярчук Вадим Iванович. 
 

 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Т.в.о. Голови правлiння, Перший заступник голови правлiння АТ "ДАК "Автомобiльнi 
дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Косинський Роман Валерiйович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1978 
5) Освіта 
 Унiверситет внутрiшнiх справ 
6) Стаж роботи (років) 
 22 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 31899285, Виконавчий директор ПАТ "ДАК 
"Автомобiльнi дороги України". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.08.2017, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 22 роки 11 мiс.  
Попереднi посади: начальник управлiння доходiв i зборiв з фiзичних осiб державної податкової 
iнспекцiї у Голосiївському районi Головного управлiння Мiндоходiв у м.Києвi; заступник 
начальника ДПI у Дарницькому районi Головного управлiння Мiндоходiв у м.Києвi; помiчник-
консультант народного депутата України; радник голови патронатної служба голови Луганської 
обласної державної адмiнiстрацiї; заступник голови Луганської обласної державної 
адмiнiстрацiї; виконавчий директор Територiального вiддiлення Всеукраїнської громадської 
органiзацiї Асоцiацiя платникiв податкiв України в Київськiй областi; заступник голови 
правлiння  ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; перший заступник голови правлiння  
ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України";  виконавчий  директор ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 
дороги України". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Правлiння не виплачувалась. 
 



1) Посада 
 Член правлiння, Заступник Голови правлiння з iнновацiйно-iнституцiйних перетворень 
АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бобрик Володимир Iванович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1978 
5) Освіта 
 Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України 
6) Стаж роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 31899285, Виконавчий директор з 
iнновацiйно-iнституцiйних перетворень ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 18.04.2018, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 23 роки 4 мiс.  
Попереднi посади: завiдувач наукового вiддiлу юрисдикцiйних форм правового захисту 
суб'єктiв приватного права Науково - дослiдниого iнституту приватного права i пiдприємництва 
Академiї правових наук України; заступник начальника Департаменту реформування та 
корпоративного розвитку, начальник Департаменту корпоративного управлiння ПАТ 
"Укрзалiзниця";  провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу юрисдикцiйних форм правового 
захисту суб'єктiв приватного права, судоустрою та судочинства, завiдувач вiддiлу 
юрисдикцiйних форм правового захисту суб'єктiв приватного права, судоустрою та судочинства  
Науково - дослiдниого iнституту приватного права i пiдприємництва Нацiональної академiї 
правових наук України; радник ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; виконавчий 
директор з iнновацiйно-iнституцiйних перетворень  ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Правлiння не виплачувалась.  
 
1) Посада 
 Член правлiння,  Головний iнженер  АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Данкевич Iгор Васильович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1960 
5) Освіта 
 Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 31899285, Заступник голови правлiння ПАТ 
"ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



 19.08.2017, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 35 рокiв 6 мiс.  
Попереднi посади: заступник голови правлiння  з питань вагового i габаритного контролю 
транспортних засобiв  ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; заступник голови правлiння  
з ремонтiв та експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг ПАТ "ДАК "Автомобiльнi 
дороги України";  заступник голови правлiння ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Правлiння не виплачувалась. 
 
 
1) Посада 
 Член правлiння, ЗаступникГолови правлiння АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козловський Олександр Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1980 
5) Освіта 
 Донецький нацiональний унiверситет, Чернiвецький нацiональний унiверситет 
iм.Ю.Федьковича, Нацiональний транспортний унiверситет 
6) Стаж роботи (років) 
 13 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Київський рiчковий порт", 03150071, Заступник  керуючого Митним комплексом 
ПАТ "Київський рiчковий порт". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 18.05.2018, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 13 рокiв 7 мiс.  
Попереднi посади: виконавчий директор ТОВ "РАДА 4"; генеральний директор ТОВ "РАДА 4"; 
заступник начальника вiддiлу органiзацiйно-документального забезпечення дiяльностi 
Київського мiського голови управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi 
Київського мiського голови Апарату виконавчого органу Київської мiської ради; заступник 
директора-начальника управлiння зв'язку та iнформацiї Департаменту транспортної 
iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради; директор Департаменту 
транспортної iнфраструктури виконавчого органу Київської мiської ради; радник Київського 
мiського голови вiддiлу аналiтичного забезпечення дiяльностi Київського мiського голови 
управлiння органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Київського мiського голови   
Апарату виконавчого органу Київської мiської ради; комерцiйний директор ТОВ "Рада-6"; 
заступник  керуючого Митним комплексом ПАТ "Київський рiчковий порт". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Правлiння не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Член правлiння, ЗаступникГолови правлiння з економiчної безпеки та боротьби з 



корупцiєю АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Столярчук  Вадим  Iванович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1975 
5) Освіта 
 Одеський iнститут сухопутних вiйськ, Нацiональна академiя Служби безпеки України 
6) Стаж роботи (років) 
 26 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 31899285, Заступник голови правлiння ПАТ 
"ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 19.08.2017, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 26 рокiв. 
Попереднi посади: радник директора з питань банкiвської безпеки ПАТ "ФIДОБАНК"; радник  
ПАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України";  заступник голови правлiння  ПАТ "ДАК 
"Автомобiльнi дороги України". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Правлiння не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мельник Олег Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1968 
5) Освіта 
 Київський державний економiчний унiверситет 
6) Стаж роботи (років) 
 29 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державне агентство автомобiльних дорiг України, 37641918, На дату призначення займав 
посаду директора фiнансово-економiчного департаменту Укравтодору.  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 10.08.2016, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 29 рокiв.  
На дату призначення займав посаду директора фiнансово-економiчного департаменту 
Укравтодору.  
Попереднi посади: помiчник Мiнiстра вiддiлу органiзацiйного забезпечення та контролю 
виконання доручень Мiнiстра департаменту забезпечення дiяльностi Мiнiстра (патронатна 
служба);  директор департаменту фiнансiв виробничої сфери та майнових вiдносин Мiнiстерства 
фiнансiв України.  



Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких пiдприємствах вiдсутня. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Заступник голови ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федоренко Олег Володимирович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1977 
5) Освіта 
 Український транспортний унiверситет 
6) Стаж роботи (років) 
 24 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державне агентство автомобiльних дорiг України, 37641918, Начальник Управлiння 
експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху Укравтодору. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 10.08.2016, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 24 роки.  
Займає посаду начальника Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та безпеки руху 
Укравтодору.  Попереднi посади: начальник Управлiння експлуатацiйного утримання дорiг та 
безпеки руху Укравтодору; начальник iнвестицiйно-кошторисного вiддiлу Служби 
автомобiльних дорiг у Київськiй областi, головний спецiалiст вiддiлу експлуатацiйного 
утримання дорiг Управлiння експлуатацiйного утримання та безпеки руху. 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бохонько Людмила Євгенiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1973 
5) Освіта 
 Бєлгородська комерцiйна академiя споживчої кооперацiї, Нацiональна академiя 
державного управлiння при Президентовi України 
6) Стаж роботи (років) 
 26 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державне агентство автомобiльних дорiг України, 37641918, Начальник вiддiлу 
внутрiшнього аудиту Укравтодору. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



 10.08.2016, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 26 рокiв.  
Попереднi посади: начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту Укравтодору;  головний державний 
фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї у м.Києвi, начальник вiддiлу економiки та 
планування розвитку дорожньої галузi департаменту стратегiчного розвитку автомобiльних 
дорiг Мiнiстерства iнфраструктури України.  
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Секретар ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Осадчий Iгор Михайлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1983 
5) Освіта 
 Херсонський державний аграрний унiверситет 
6) Стаж роботи (років) 
 11 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Державне агентство автомобiльних дорiг України, 37641918, На дату призначення займав 
посаду начальника вiддiлу державних закупiвель Укравтодору. 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 10.08.2016, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 11 рокiв.  
На дату призначення займав посаду начальника вiддiлу державних закупiвель Укравтодору. 
Попереднi посади: помiчник Мiнiстра Служби забезпечення дiяльностi Мiнiстерства охорони 
здоров'я, начальник вiддiлу забезпечення державних закупiвель Департаменту фiнансово-
економiчного забезпечення Мiнiстерства охорони здоров'я України.  
Iнформацiя щодо обiймання посад на будь-яких пiдприємствах вiдсутня. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Винагорода за виконання повноважень в складi Ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер  АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiлоконь Надiя Миколаївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31899285 
4) Рік народження 
 1959 
5) Освіта 
 Чернiвецький державний унiверситет, Київський торгiвельно-економiчний унiверситет, 
Київський торгiвельно-економiчний унiверситет 



6) Стаж роботи (років) 
 39 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України", 31899285, Головний бухгалтер ВАТ "ДАК 
"Автомобiльнi дороги України". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 20.04.2010, обрано Не визначений 
9) Опис 
 Загальний стаж роботи 39 рокiв 10 мiс. 
Попереднi посади: Заступник начальника планово-економiчного вiддiлу, начальник планово-
виробничого вiддiлу пiдприємств схiдного регiону ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"; 
головний бухгалтер ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України". 
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Посадова особа акцiями Емiтента не володiє. 
Iнших винагород, крiм виплат за системою оплати працi, передбачених Колективним договорм 
Емiтента, посадова особа не отримувала. 
 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток  акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Державне агентство 
автомобiльних дорiг України 37641918 03680, Україна, Голосiївський р-

н, м.Київ, вул. Фiзкультури, 9 100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

0 0 
Усього 100 

 
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Наприкiнцi 2018 року Державним агентством автомобiльних дорiг України (Укравтодор) 
проведено закупiвлю послуг консультанта щодо перевiрки поточного стану дiяльностi Компанiї 
та її дочiрнiх компанiй, виявлення ризикiв i надання порад щодо пiдготовки Компанiї та її 
дочiрнiх компанiй до реструктуризацiї з метою досягнення ефективнiшої експлуатацiї дорiг 
України (стратегiчний аудит). Передбачається, що вiдповiдна консультативна пiдтримка 
включатиме юридичнi, фiнансовi, податковi та технiчнi послуги. За результатами їх надання, 
консультант має визначити шляхи вирiшення нагальних фiнансових проблем Компанiї та її 
дочiрнiх компанiй, включаючи уникнення/запобiгання виявлених фiнансових та/або податкових 
проблем/ризикiв, а також виробити остаточнi пропозицiї щодо фiнансової та операцiйної 



реструктуризацiї Компанiї. Переможцем вiдповiдної закупiвлi було визначено консорцiум 
консультантiв у складi пiдроздiлiв однiєї з провiдних органiзацiй свiту, що входить т.зв. 
<великої четвiрки> аудиторських фiрм, - Deloitte&Touche, а також технiчного консультанта - 
Egis Ukraina, якi протягом 2019 року повиннi надати вiдповiдну консультативну пiдтримку. За 
результатами їх дiяльностi може бути визначена стратегiя Компанiї, яка з урахуванням ризикiв 
та викликiв має визначити перспективи розвитку групи пiдприємств Компанiї.  
 
З огляду на основнi програмнi документи щодо дорожньої галузi, можливостi, очiкування i 
потреби основних стейкхолдерiв, фiнансовий стан та виробничi можливостi дочiрнiх 
пiдприємств Компанiї в 2019 роцi передбачається приведення їх виробничих потужностей у 
вiдповiднiсть до прогнозованих обсягiв фiнансових ресурсiв на експлуатацiйне утримання дорiг 
загального користування державного значення та обсягiв укладених договорiв з основним 
державними замовниками. Це передбачає, зокрема: 
 
- збереження децентралiзованої моделi групи пiдприємств Компанiї; 
 
- концентрацiю їх сил i засобiв на експлуатацiйному утриманнi дорiг державного значення; 
 
- створення на базi майна Компанiї умов для розвитку конкурентного середовища на ринку 
експлуатацiйного утримання дорiг мiсцевого значення; 
 
-  скорочення потужностей дочiрнiх пiдприємств, у т.ч. структури, штату i основних засобiв, до 
технологiчно об?рунтованих мiнiмальних потреб, якi забезпечать належне виконання 
робiт/послуг з експлуатацiйного утримання дорiг державного значення; 
 
-  кореляцiю виробничих планiв облавтодорiв з прогнозними обсягами фiнансових ресурсiв на 
експлуатацiйне утримання дорiг загального користування. 
 
Потребує негайного вирiшення органами управлiння корпоративними правами держави 
проблема передачi в оренду приватному бiзнесу чи органам мiсцевої влади фiлiй дочiрнiх 
пiдприємств чи окремих об'єктiв без змiни їх цiльового призначення, а також продажу 
непридатного для подальшого використання за призначенням i непрофiльного майна. Задля 
уникнення корупцiйних ризикiв i економiчних втрат для Компанiї i держави продаж та передача 
майна в оренду повинна здiйснюватись через систему Прозоро.Продажi. Надходження вiд 
продажу майна на збiльшення надходжень вiд оренди можуть стати вагомим джерелом покриття 
збиткiв дочiрнiх пiдприємств за минулi перiоди та внутрiшнього iнвестування. 
 
Одночасно iз розробкою стратегiї Компанiї необхiдно передбачити й заходи державної 
пiдтримки Компанiї щодо експлуатацiйного утримання дорiг загального користування 
державного значення, його фiнансування, особливостей оподаткування Компанiї та групи її 
пiдприємств, запровадження довгострокового договору на експлуатацiйне утримання дорiг 
загального користування, створення умов для оновлення дорожньої технiки та обладнання, 
насамперед для зимового утримання, а також збереження квалiфiкованого складу дорожнiх 
робiтникiв та iнженерно-технiчного персоналу. 
 
В 2019 роцi передбачається реалiзацiя корпоративного проекту  автоматизацiї управлiння за 
рахунок впровадження модулiв унiфiкованого документообiгу, облiку майна та бухгалтерського 
облiку за МСФЗ в групi пiдприємств Компанiї, що дозволить зменшити їх непродуктивнi 
витрати, пов'язанi з iснуючими недолiками цих процесiв, i пiдвищить оперативнiсть доступу до 
iнформацiї та загальну керованiсть дочiрнiми пiдприємствами Компанiї. 
 



Задля зменшення збитковостi в 2019 роцi передбачається iнтенсифiкацiя використання всiх 
переваг оновлених правил визначення вартостi робiт з поточного ремонту та експлуатацiйного 
утримання автомобiльних дорiг загального користування  (СОУ 42.1-37641918-085:2018) для 
збiльшення доходiв вiд таких робiт. Збiльшення в тендерних пропозицiях та актах приймання 
виконаних робiт кошторисного прибутку, розрахункового рiвня заробiтної плати, а також 
розмiру загальновиробничих i адмiнiстративних витрат дозволить при вiдшкодуваннi фактичних 
витрат часу та ресурсiв отримати кращий фiнансовий результат як для дочiрнiх пiдприємств, так 
i для Компанiї в цiлому. 
 
На часi також системне вирiшення проблеми податкових боргiв облавтодорiв. В 2019 роцi 
Компанiя продовжить пошук шляхiв законодавчого вирiшення проблеми розблокування 
реєстрацiї облавтодорами, якi мають податковi борги, податкових накладних за їх операцiями iз 
державними замовниками, якi не є платниками ПДВ, а також списання їх податкових боргiв, 
зокрема, штрафiв i пенi, що виникли внаслiдок iстотного недофiнансування дорожньої галузi у 
2013-2017 роках. 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Згiдно з даними консолiдованої фiнансової звiтностi, складеної за МСФЗ, група пiдприємств 
Компанiї отримала у 2018 роцi загалом 7 884 млн грн доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, 
послуг, товарiв). Дохiд, отриманий групою пiдприємств Компанiї у 2018 роцi, порiвняно з 2017 
роком збiльшився на 23%. Порiвняно з попереднiм роком збiльшився на 17 % й дохiд вiд власної 
(без залучення субпiдрядникiв) дiяльностi дочiрнiх пiдприємств Компанiї. 
 
3. Інформація  про укладення  деривативів або вчинення  правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов 'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв. 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування  
- 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
- 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
У Емiтента вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не приймав рiшення про застосування кодексу корпоративного управлiння фондової 
бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння. 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Емiтент не застосовував практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 
вимоги. 



 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
У Емiтента вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
  

Дата проведення  
Кворум зборів 0 
Опис Загальнi збори акцiоненрiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером 

Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг 
України. 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори  X 

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 

Інше 
(зазначити) 

Загальнi збори акцiоненрiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером 
Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг 
України. 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій  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 
(зазначити) 

Загальнi збори акцiоненрiв не проводяться, оскiльки єдиним акцiонером 
Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг 
України. 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 



 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 
(зазначити) 

Загальнi збори акцiоненрiв не скликаються, оскiльки єдиним акцiонером 
Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг 
України. 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

Загальнi збори 
акцiоненрiв не 
скликаються, 
оскiльки єдиним 
акцiонером Компанiї 
є держава в особi 
Державного агентства 
автомобiльних дорiг 
України. 

Інше (зазначити) 

Загальнi збори 
акцiоненрiв не 
скликаються, 
оскiльки єдиним 
акцiонером Компанiї 
є держава в особi 
Державного агентства 
автомобiльних дорiг 
України. 

 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: Загальнi збори акцiоненрiв не скликаються, оскiльки єдиним 
акцiонером Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 
 



У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: Загальнi збори акцiоненрiв не скликаються, оскiльки єдиним акцiонером 
Компанiї є держава в особi Державного агентства автомобiльних дорiг України. 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) Комiтети в складi Наглядової ради Емiтента не створенi. 

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової 
ради Емiтента не створенi. 
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комiтети в 
складi Наглядової ради Емiтента не створенi. 
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові Посада Незалежний член 

Так  Ні 
вiдсутнiй вiдсутнiй  X 
Опис: Наказом Вищого органу Емiтента (Укравтодор) вiд 05.08.2016 № 

214 персональний склад Наглядової ради скасовано. 
 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
Згiдно Статуту Емiтента, член Наглядової ради не може 
одночасно бути членом наглядових рад бiльше нiж п'яти 
юридичних осiб.  

X  

 



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

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

Інше 
(зазначити) 

Наказом Вищого органу Емiтента (Укравтодор) вiд 05.08.2016 № 214 
персональний склад Наглядової ради скасовано. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень  
Засiдання Наглядової ради не проводились. Наказом Вищого органу Емiтента (Укравтодор) вiд 
05.08.2016 № 214 персональний склад Наглядової ради скасовано. 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Виконавчим органом Емiтента є Правлiння.  
Кiлькiсний склад Правлiння Емiтента на 
кiнець звiтного 2018 року становить 5 осiб. 
Персональний склад Правлiння: Косинський 
Роман Валерiйович, Бобрик Володимир 
Iванович, Данкевич Iгор Васильович, 
Козловський Олександр Володимирович, 
Столярчук Вадим Iванович. 

До компетенцiї Правлiння, згiдно Статуту 
Емiтента, належить: 
1) органiзацiя виконання рiшень Вищого 
органу та Наглядової ради; 
2) участь в розробцi стратегiї (стратегiчного 
плану розвитку) Компанiї; 
3) органiзацiя розроблення та подання 
Вищому органу рiчних фiнансових планiв 
Компанiї та звiтiв про їх виконання; 
4) надання на вимогу Наглядової ради та/або 
Вищого органу звiтiв про дiяльнiсть 
Правлiння; 
5) заслуховування звiтiв керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств про виконання фiнансових 
планiв дочiрнiх пiдприємств та пiдсумки їх 
фiнансово- господарської дiяльностi за 
певний перiод; 



6) затвердження основних напрямкiв 
дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 
7) визначення та затвердження облiкової 
полiтики Компанiї, затвердження правил, що 
забезпечують вiдповiдний рiвень органiзацiї i 
достовiрнiсть бухгалтерського облiку в 
Компанiї та її дочiрнiх пiдприємствах; 
8) затвердження єдиних полiтик в галузi 
безпеки, обiгу iнформацiї, закупiвлi основних 
матерiалiв тощо для дочiрнiх пiдприємств 
Компанiї та органiзацiя здiйснення контролю 
за їх дотриманням; 
9) встановлення порядку облiку афiлiйованих 
осiб Компанiї; 
10) прийняття рiшення про надання 
матерiальної допомоги працiвникам апарату 
управлiння Компанiї у випадках, не 
передбачених колективним договором та/або 
внутрiшнiми документами Компанiї; 
11) прийняття рiшення про заохочення 
керiвникiв (членiв колегiальних виконавчих 
органiв) дочiрнiх пiдприємств Компанiї та/або 
застосування до них дисциплiнарних стягнень 
вiдповiдно до укладених з ними контрактiв i 
внутрiшнiх документiв Компанiї; 
12) затвердження внутрiшнiх документiв 
Компанiї про закупiвельну, договiрну, 
претензiйно-позовну дiяльнiсть дочiрнiх 
пiдприємств Компанiї, операцiї з майном, 
проведення перевiрок їх фiнансово-
господарської дiяльностi, положень про 
структурнi пiдроздiли апарату управлiння 
Компанiї та iнших внутрiшнiх документiв, що 
стосуються поточної дiяльностi Компанiї, її 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та її 
дочiрнiх пiдприємств, затвердження яких не 
вiднесено до компетенцiї Вищого органу чи 
Наглядової ради Компанiї; 
13) органiзацiя поточного контролю за 
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Компанiї, а 
також її вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв, розгляд матерiалiв за 
результатами ревiзiй та перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Компанiї та її 
дочiрнiх пiдприємств, у т.ч. внутрiшнього 
контролюючого органу (працiвника), та 
зовнiшнiх перевiрок, якi проводяться згiдно iз 
законодавством, заслуховування звiтiв з 
окремих питань керiвникiв дочiрнiх 
пiдприємств i вiдокремлених пiдроздiлiв 
Компанiї з прийняттям вiдповiдних рiшень за 



їх результатами; 
14) встановлення розмiру вiдрахувань 
дочiрнiми пiдприємствами Компанiї на 
утримання апарату управлiння Компанiї; 
15) встановлення лiмiту витрат на утримання 
апарату управлiння Компанiї; 
16) затвердження опису та зображення 
фiрмового та товарного знакiв для товарiв i 
послуг Компанiї, погодження їх використання 
дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 
17) затвердження опису та зображення 
знакiв для товарiв i послуг дочiрнiх 
пiдприємств Компанiї; 
18) сприяння формуванню ефективних 
технологiчних, органiзацiйних, виробничих, 
фiнансових, корпоративних та iнших вiдносин 
мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 
19) погодження створення та припинення 
структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств 
Компанiї; 
20) визначення представникiв Компанiї для 
участi в загальних зборах юридичних осiб, 
засновником, спiвзасновником, акцiонером 
та/або учасником яких є Компанiя; 
21) прийняття рiшень з питань управлiння 
юридичними особами, засновником, 
спiвзасновником та/або учасником яких є 
Компанiя, крiм її 
дочiрнiх пiдприємств, визначення 
представникам Компанiї завдання на 
голосування на засiданнях загальних зборiв i 
наглядових рад таких юридичних осiб; 
22) схвалення проектiв змiн до  Статуту; 
23) схвалення проектiв статутiв (змiн до 
статутiв) дочiрнiх пiдприємств та юридичних 
осiб, засновником, спiвзасновником, 
учасником та/або акцiонером яких є 
Компанiя; 
25) здiйснення iнших повноважень, 
передбачених законодавством,  Статутом, 
внутрiшнiми документами Компанiї, 
рiшеннями Вищого органу та Наглядової 
ради. 
Правлiння вирiшує iншi питання, пов'язанi з 
поточною дiяльнiстю Компанiї, внесенi на 
його розгляд головою або членами Правлiння, 
Наглядовою радою або Вищим органом, що 
не належать до виключної компетенцiї 
Вищого органу та Наглядової ради. 
 

Опис Протягом звiтного 2018 року, в порядку 



визначеному Положенням про Правлiння, 
затвердженим Вищим органом Емiтента,  
вiдбулось 42 засiдання Правлiння з  питань, 
вiднесених до його компетенцiї  Статутом, 
рiшення за якими приймались вiдкритим 
голосуванням та оформлялись протоколами. 
Згiдно Положення про Правлiння, протоколи 
засiдання Правлiння є конфiдецiйною 
iнформацiєю та надаються для ознайомлення 
iншим особам у порядку та на пiдставах, 
встанолвлених вiдповiдними внутрiшнiми 
документами Емiтента.  

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 
ревізійну комісію 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови ні так ні ні 



та членів виконавчого органу 
Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій ні ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

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

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 



ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності ні так ні так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

ні так ні так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

ні так ні так так 

Статут та внутрішні 
документи ні так ні так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні ні ні ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі X  
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 



 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

Вищий орган (Укравтодор). 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів  X 

Інше 
(зазначити) 

У Емiтента вiдсутня iнформацiя про проведення перевiрок Ревiзiйною 
комiсiєю. 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Державне агентство автомобiльних 
дорiг України 

37641918 100 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження  

Дата 
виникнення 
обмеження  

1 272 887 1 272 887 Загальнi збори акцiонерiв не 28.02.2002 



проводяться, оскiльки, вiдповiдно 
до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв 

вiд 28.02.2002 № 221 "Про 
утворення вiдкритого акцiонерного 
товариства "Державна автомобiльна 

компанiя "Автомобiльнi дороги 
України"  єдиним засновником i 
акцiонером Емiтента є держава в 

особi Державного агентства 
автомобiльних дорiг України.  

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Посадовими особами органiв управлiння i контролю Емiтента є фiзичнi особи - голова та члени 
Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї (ревiзор Компанiї), а 
також голова та члени iншого органу управлiння Компанiї, якщо утворення та порядок 
функцiонування такого органу передбачено законодавством та Статутом. 
 
Утворення та лiквiдацiя Наглядової ради, обрання (призначення) членiв Наглядової ради, у тому 
числi незалежних, прийняття рiшення про припинення воноважень голови та членiв Наглядової 
ради вiдноситься до компетенцiї Вищого органу Емiтента. Обрання та припинення повноважень 
членiв Наглядової ради регулюється Положенням про принципи формування Наглядової ради та 
чинним законодавством.  
Визначення та затвердження кандидатур, якi визначаються до Наглядової ради здiйснюється 
вiдповiдно до Порядку визначення та затвердження кандидатур держави, якi призначаються до 
наглядових рад державних унiтарних пiдприємств, i тих, якi беруть участь у загальних зборах та 
обираються до наглядових рад господарських товариств, у статутному капiталi яких бiльше 50 
вiдсоткiв акцiй (часток) належить державi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 10 березня 2017 року № 143, Положення про Наглядову раду, Положення про 
припинення формування Наглядової ради, Статутом Компанiї. 
 
Обрання (призначення) Голови та членiв Правлiння та припинення їх повноважень, пiдписання з 
Головою та членами Правлiння контрактiв, а також прийняття рiшень про вiдсторонення їх вiд 
виконання повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 
Голови правлiння Емiтента належить до повноважень Вищого органу.  
 
Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Вищим органом. Обрання Голови та Членiв 
Ревiзiйної комiсiї та прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень вiдноситься 
до компетенцiї Вищого органу 
 
Виплата винагороди та компенсацiї посадовим особам в разi їх звiльнення не передбачена. 
 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв управлiння i контролю Емiтента є фiзичнi особи - голова та члени 
Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї (ревiзор Компанiї), а 
також голова та члени iншого органу управлiння Компанiї, якщо утворення та порядок 
функцiонування такого органу передбачено законодавством та Статутом. 
 



Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонера Емiтента, i в межах 
компетенцiї, визначеної законом та  Статутом, здiйснює управлiння Емiтентом, контролює та 
регулює дiяльнiсть Правлiння. 
За Статутом Емiтента до виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Компанiї, крiм тих, що 
згiдно з законом та цим Статутом вiднесенi до виключної компетенцiї Вищого органу, та тих, 
що вiднесенi до компетенцiї Правлiння Компанiї цим Статутом та/або переданi рiшенням 
Наглядової ради для затвердження Правлiнню Компанiї; 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
загальних зборiв; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до цього Статуту та у випадках, встановлених законом; 
4) вирiшення питань придбання акцiй iнших акцiонерних товариств; 
5) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Компанiєю акцiй; 
6) прийняття рiшення про розмiщення Компанiєю iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
7) прийняття рiшення про викуп розмiщених Компанiєю iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
8) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення 
розмiру їх винагороди; 
10) подання Вищому Органу пропозицiй про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд 
здiйснення повноважень для прийняття Вищим органом рiшень про припинення повноважень 
Голови Правлiння або члена Правлiння, обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження Голови Правлiння; 
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 
12) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Компанiї для проведення аудиторської перевiрки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно 
до закону; 
15) вирiшення питань про участь Компанiї у промислово-фiнансових групах, та iнших 
об'єднаннях; 
16) вирiшення питань про створення та/або участь Компанiї в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
17) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 
вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї; 
18) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 
або перетворення Компанiї; 
19) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 
заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом; 
20) визначення ймовiрностi визнання Компанiї неплатоспроможною внаслiдок прийняття нею на 
себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
21) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Компанiї та затвердження умов договору, 
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
22) прийняття рiшення про обрання (змiну) депозитарної установи, яка надає Компанiї додатковi 
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати її 
послуг; 



23) надсилання оферти акцiонеру Компанiї вiдповiдно до Закону; 
24) утворення комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них та перелiку питань, 
якi передаються їм для вивчення i пiдготовки вiдповiдних пропозицiй; 
25) затвердження положення про винагороду членiв Правлiння; 
26) затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння; 
27) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою 
радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства; 
28) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
29) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 
аудитора); 
30) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 
внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 
числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 
31) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 
iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 
iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 
32) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 
зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Компанiї для прийняття рiшення щодо 
нього; 
33) затвердження рекомендацiй Вищому органу за результатами розгляду висновку зовнiшнього 
незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Компанiї для прийняття рiшення щодо нього; 
34) участь в розробцi стратегiї (стратегiчного плану) Компанiї; 
35) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом або Статутом. 
Склад Наглядової ради Емiтента скасовано Наказом Укравтодору вiд 05.08.2016 № 214. 
 
Виконавчим органом Емiтента є Правлiння.  
Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Емiтента. 
За Статутом Емiтента до виключної компетенцiї Правлiння належить: 
1) органiзацiя виконання рiшень Вищого органу та Наглядової ради; 
2) участь в розробцi стратегiї (стратегiчного плану розвитку) Компанiї; 
3) органiзацiя розроблення та подання Вищому органу рiчних фiнансових планiв Компанiї та 
звiтiв про їх виконання; 
4) надання на вимогу Наглядової ради та/або Вищого органу звiтiв про дiяльнiсть Правлiння; 
5) заслуховування звiтiв керiвникiв дочiрнiх пiдприємств про виконання фiнансових планiв 
дочiрнiх пiдприємств та пiдсумки їх фiнансово- господарської дiяльностi за певний перiод; 
6) затвердження основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств; 
7) визначення та затвердження облiкової полiтики Компанiї, затвердження правил, що 
забезпечують вiдповiдний рiвень органiзацiї i достовiрнiсть бухгалтерського облiку в Компанiї 
та її дочiрнiх пiдприємствах; 
8) затвердження єдиних полiтик в галузi безпеки, обiгу iнформацiї, закупiвлi основних 
матерiалiв тощо для дочiрнiх пiдприємств Компанiї та органiзацiя здiйснення контролю за їх 
дотриманням; 
9) встановлення порядку облiку афiлiйованих осiб Компанiї; 
10) прийняття рiшення про надання матерiальної допомоги працiвникам апарату управлiння 
Компанiї у випадках, не передбачених колективним договором та/або внутрiшнiми документами 
Компанiї; 
11) прийняття рiшення про заохочення керiвникiв (членiв колегiальних виконавчих органiв) 
дочiрнiх пiдприємств Компанiї та/або застосування до них дисциплiнарних стягнень вiдповiдно 
до укладених з ними контрактiв i внутрiшнiх документiв Компанiї; 
12) затвердження внутрiшнiх документiв Компанiї про закупiвельну, договiрну, претензiйно-



позовну дiяльнiсть дочiрнiх пiдприємств Компанiї, операцiї з майном, проведення перевiрок їх 
фiнансово-господарської дiяльностi, положень про структурнi пiдроздiли апарату управлiння 
Компанiї та iнших внутрiшнiх документiв, що стосуються поточної дiяльностi Компанiї, її 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та її дочiрнiх пiдприємств, затвердження яких не 
вiднесено до компетенцiї Вищого органу чи Наглядової ради Компанiї; 
13) органiзацiя поточного контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Компанiї, а також її 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, розгляд матерiалiв за результатами ревiзiй та перевiрок 
фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств, у т.ч. внутрiшнього 
контролюючого органу (працiвника), та зовнiшнiх перевiрок, якi проводяться згiдно iз 
законодавством, заслуховування звiтiв з окремих питань керiвникiв дочiрнiх пiдприємств i 
вiдокремлених пiдроздiлiв Компанiї з прийняттям вiдповiдних рiшень за їх результатами; 
14) встановлення розмiру вiдрахувань дочiрнiми пiдприємствами Компанiї на утримання 
апарату управлiння Компанiї; 
15) встановлення лiмiту витрат на утримання апарату управлiння Компанiї; 
16) затвердження опису та зображення фiрмового та товарного знакiв для товарiв i послуг 
Компанiї, погодження їх використання дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 
17) затвердження опису та зображення знакiв для товарiв i послуг дочiрнiх пiдприємств 
Компанiї; 
18) сприяння формуванню ефективних технологiчних, органiзацiйних, виробничих, фiнансових, 
корпоративних та iнших вiдносин мiж дочiрнiми пiдприємствами Компанiї; 
19) погодження створення та припинення структурних пiдроздiлiв дочiрнiх пiдприємств 
Компанiї; 
20) визначення представникiв Компанiї для участi в загальних зборах юридичних осiб, 
засновником, спiвзасновником, акцiонером та/або учасником яких є Компанiя; 
21) прийняття рiшень з питань управлiння юридичними особами, засновником, спiвзасновником 
та/або учасником яких є Компанiя, крiм її 
дочiрнiх пiдприємств, визначення представникам Компанiї завдання на голосування на 
засiданнях загальних зборiв i наглядових рад таких юридичних осiб; 
22) схвалення проектiв змiн до  Статуту; 
23) схвалення проектiв статутiв (змiн до статутiв) дочiрнiх пiдприємств та юридичних осiб, 
засновником, спiвзасновником, учасником та/або акцiонером яких є Компанiя; 
25) здiйснення iнших повноважень, передбачених законодавством,  Статутом, внутрiшнiми 
документами Компанiї, рiшеннями Вищого органу та Наглядової ради. 
Правлiння вирiшує iншi питання, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Компанiї, внесенi на його 
розгляд головою або членами Правлiння, Наглядовою радою або Вищим органом, що не 
належать до виключної компетенцiї Вищого органу та Наглядової ради. 
 
Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента Вищий орган може 
обирати Ревiзiйну комiсiю (ревiзора). 
Згiдно Статуту, Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводить перевiрку фiнансово- господарської 
дiяльностi Компанiї за результатами фiнансового року та за дорученням Вищого органу. 
Виконавчий орган забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї (ревiзору) доступ до iнформацiї в межах, 
передбачених Статутом або Положенням про Ревiзiйну комiсiю. 
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента за результатами 
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: 
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово- господарської дiяльностi, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Матерiали перевiрок Ревiзiйна комiсiя надає Вищому органу. 
 
 



 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління  
Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва), але не є 
фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 
викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 
викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 
 
Партнер iз завдання                             Дорошенко Т.С. 
 
Вiд iменi аудиторської фiрми: 
 
Директор ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Промислова Аудиторська Спiлка"              Голубець С.М. 
 
 
Адреса Аудитора: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський (С. Бандери), буд.23, тел. 
(044) 501-03-13. 
 
 
Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг"  (для фінансових установ) 
 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Державне агентсво 
автомобiльних дорiг України 

37641918 03680, Україна, 
Голосiївький р-н, 
м.Київ, вул. 
Фiзкультури, 9 

1 272 887 100 1 272 887 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

0 0 0 0 0 
Усього 1 272 887 100 1 272 887 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Простi iменнi 
бездокументарної форми 

iснування 

1 272 887 994,70 Акцiонером Емiтента є держава в особi Державного 
агентства автомобiльних дорiг України.  

Акцiонер має право: 
1) брати участь в управлiннi брати участь в управлiннi 
Емiтентом в порядку, визначеному з законодавством та  

Статутом; 
2) отримувати дивiденди; 

3) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 
Емiтента вiдповiдно до законодавства; 

4) отримувати частину майна Емiтента або його 
вартостi у разi лiквiдацiї Емiтента. 

На вимогу акцiонера Емiтент зобов'язаний надавати 
йому для ознайомлення документи та iнформацiю 

вiдповiдно до законодавства. 
Акцiонер має переважне право на придбання акцiй у 

процесiї додаткової емiсiї акцiй у порядку 
встановленому законодавством. 

Акцiонер має також iншi права, передбаченi 
законодавством та  Статутом. 

 
Акцiонер зобов'язаний: 

1) дотримуватися Статуту Емiтента, iнших внутрiшнiх 
документiв Компанiї, затверджених Вищим органом; 

2) виконувати рiшення Вищого органу Емiтента, iнших 
органiв Компанiї; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Емiтентом, у 
тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї Компанiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Емiтента; 
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Емiтента. 
Акцiонер може також мати iншi обов'язки, встановленi 

законами. 
 
 
 

Нi 

Примітки: 



 





XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск  

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.11.2002 555/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 1 113 065 1 113 065 00
0 

100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 1113065 тис.грн. сформований на пiдставi акта оцiнки вартостi майна, складеного комiсiєю Укравтодору з визначення 
розмiру статутного фонду ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (протокол вiд 14.03.2002 № 1) 
 

05.12.2002 585/1/02 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 964 530 964 530 000 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 964530 тис.грн. сформований на пiдставi iнвентаризацiї майна ВАТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України" (наказ 
Укравтодору вiд 14.03.2002 № 103). 
 

12.12.2003 630/1/03 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 988 078 988 078 000 100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
 Розмiр статутного фонду 988078 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 29.12.2002 №16). 



14.07.2004 402/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 1 228 953 1 228 953 00
0 

100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 1228953 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 28.05.2004 №11). 

31.12.2004 787/1/04 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 1 257 366 1 257 366 00
0 

100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 1257366 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 21.12.2004 №26). 

29.12.2007 560/1/07 ДКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 000 1 272 887 1 272 887 00
0 

100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 1272887 тис.грн. визначений на нарадi Укравтодору (протокол вiд 14.12.2007 №13). 

09.04.2013 42/1/2013 НКЦПФР UA4000129894 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

994,7 1 272 887 1 266 140 69
8,9 

100 

Опис 

Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 28.02.2002 № 221 "Про утворення вiдкритого акцiонерного товариства "Державна автомобiльна 
компанiя "Автомобiльнi дороги України" визначено, що у державнiй власностi закрiплюються 100% акцiй Емiтента 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. 
Розмiр статутного фонду 1266140,6989 тис.грн. визначений рiшенням Колегiїi Укравтодору вiд 15.10.2012 №30. 

 



 
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 192 206 0 0 192 206 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 135 181 0 0 135 181 
  транспортні засоби 47 20 0 0 47 20 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 10 5 0 0 10 5 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 192 206 0 0 192 206 

Опис 

У Емiтента вiдсутнi у користуваннi орендованi основнi засоби.  
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду  1999 
тис.грн., сума нарахованого зносу на кiнець звiтного перiоду  1793 
тис.грн. 
Ступiнь зносу  (коефiцiєнт зносу) основних засобiв на кiнець звiтного 
перiоду становить 89,7 %. 
Обмеження щодо використання основних засобiв Емiтента вiдсутнi. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

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

1 257 788 1 260 302 

Статутний капітал (тис.грн) 1 266 141 1 266 141 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

1 266 141 1 266 141 

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 Емiтента за 2018 рiк: 
1272392 - 14604 = 1257788 (тис.грн.) 
Чистi активи Емiтента за 2017 рiк: 
1270676 - 10374 =  1260302 (тис.грн). 
 

Висновок  Розрахункова вартiсть чистих активiв Емiтента менша за суму статутного капiталу. 
Вiдповiдно до  ст.155 Цивiльного Кодексу, в разi, 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. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 
за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2018 0 0 31.12.2018 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

0 01.01.2018 0 X 31.12.2018 
Податкові зобов'язання X 326 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 14 278 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 14 604 X X 
Опис Протягом звiтного перiоду Емiтент не залучав банкiвськi 

кредити. Емiтент не має зобов'язань за цiнними паперами та 
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Усi 
зобов'язання та забезпечення Емiтента є поточними. 

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
“Нацiональний депозитарiй України” 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

000270 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Фiнансовi послуги на ринку цiнних 

паперiв 
Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" надає Емiтенту послуги, 
передбаченi договором про 
обслуговування випускiв цiнних 
паперiв вiд 25.09.2015 № ОВ-8355, а 
саме: послуги щодо вiдкриття та 
ведення рахунку в цiнних паперах, 



обслуговування операцiй щодо 
розмiщення цiнних паперiв 
бездокументарної форми iснування, 
обслуговування операцiй щодо 
випущених Емiтентом цiнних паперiв, 
зберiгання глобального сертифiкату 
акцiй. 

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

ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова 
Аудиторська Спiлка" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33100397 
Місцезнаходження 04655, Україна, Оболонський р-н, 

м.Київ, проспект С.Бандери, 23 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

 3464 

Найменування 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) 501 03 13 
Факс (044) 501 03 13 
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 
питань оподаткування 

Опис Для складання аудиторського звiту до 
промiжної та рiчної iнформацiї, Емiтент 
користується послугами аудиторської 
фiрми ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Промислова Аудиторська Спiлка". 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Промислова 
Аудиторська Спiлка" вiдповiдно до 
Iнформацiйної довiдки Аудиторської 
палати України вiд 22.12.2018 р. № 01-
03-4/3 (№ 402 вiд 20.12.2018)  є 
суб'єктом аудиторської дiяльностi, якi 
мають право проводити обов'язкiв 
аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, 
що становлять суспiльний iнтерес.  
Реєстр аудиторiв та суб'єктiв 
аудиторської дiяльностi є вiдкритим, 
оприлюднюється та пiдтримується в 
актуальному станi у мережi Iнтернет на 
веб-сторiнцi Аудиторської палати 
України за посиланням 
https:/www.apu.com.ua/2018/10/01/реєст
р-аудиторiв-та-субєктiв-аудиторiв/.  

 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10 

Середня кількість працівників: 78 
Адреса, телефон: 03150 м.Київ, вул.Антоновича, 51, (044) 287-21-04 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 57 45 
    первісна вартість 1001 79 51 
    накопичена амортизація 1002 ( 22 ) ( 6 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 62 0 
Основні засоби 1010 192 206 
    первісна вартість 1011 2 147 1 999 
    знос 1012 ( 1 955 ) ( 1 793 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 1 266 123 1 266 123 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 1 266 434 1 266 374 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 21 13 
Виробничі запаси 1101 21 13 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 56 48 
    з бюджетом 1135 2 970 3 883 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 19 50 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 194 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 156 1 829 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 8 1 
Усього за розділом II 1195 4 242 6 018 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 1 270 676 1 272 392 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 266 141 1 266 141 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5 839 -8 353 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 1 260 302 1 257 788 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 0 0 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 601 599 
    розрахунками з бюджетом 1620 331 326 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 332 382 
    розрахунками з оплати праці 1630 1 371 1 569 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 6 436 9 652 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 1 252 1 975 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 51 101 
Усього за розділом IІІ 1695 10 374 14 604 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 1 270 676 1 272 392 

Примітки: Вiдсутнi 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 0 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 29 404 21 193 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 31 107 ) ( 24 221 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 783 ) ( 564 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 2 486 ) ( 3 592 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 
Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 31 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 0 

    збиток 2295 ( 2 517 ) ( 3 592 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 0 

    збиток 2355 ( 2 517 ) ( 3 592 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 517 3 592 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 564 1 036 
Витрати на оплату праці 2505 20 587 15 381 
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 308 2 888 
Амортизація 2515 110 111 
Інші операційні витрати 2520 6 251 5 355 
Разом 2550 31 820 24 771 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 301 214 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 29 285 22 158 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 931 ) ( 4 373 ) 
Праці 3105 ( 16 191 ) ( 10 894 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 134 ) ( 2 752 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 963 ) ( 2 770 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 513 ) ( 1 527 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 844 56 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 171 ) ( 254 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -171 -254 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 673 -198 
Залишок коштів на початок року 3405 1 156 1 354 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 1 829 1 156 

Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-н 
Код за ДКУД 1801006 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 
ження 

видаток надход- 
ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 
I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності      

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на:  
    амортизацію необоротних активів 3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
    збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших не грошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 
Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 
(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій  3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів  3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 
Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів  3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості  3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів  3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів  3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань  3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів  3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності  3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності      

Надходження від реалізації:  
    фінансових інвестицій  3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 
Надходження від отриманих:  
    відсотків   3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 
Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 
Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 
Витрачання  на придбання: фінансових  
    інвестицій  3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності      

Надходження від:  
    Власного капіталу  3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві  3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 
Витрачання на:  
    Викуп власних акцій  3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 
    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди  3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період   3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 
Примітки: Емiтент складає Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство Акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя 
"Автомобiльнi дороги України" за ЄДРПОУ 31899285 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1 266 141 0 0 0 5 839 0 0 1 260 302 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 3 0 0 3 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 1 266 141 0 0 0 5 836 0 0 1 260 305 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 517 0 0 2 517 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 2 517 0 0 2 517 
Залишок на кінець року  4300 1 266 141 0 0 0 8 353 0 0 1 257 788 

Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Діяльність головних управлінь (хед-офісів) за КВЕД 70.10 

Середня кількість працівників: 18584 
Адреса, телефон: 03150 м.Київ, вул.Антоновича, 51, (044) 287-21-04 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-к 
Код за ДКУД 1801007 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 3 007 263 3 203 377 
    первісна вартість 1001 0 0 
    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби 1010 1 402 098 1 441 544 
    первісна вартість 1011 0 0 
    знос 1012 ( 0 ) ( 0 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 99 702 99 546 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 4 350 2 906 
Відстрочені податкові активи 1045 69 021 80 137 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 3 710 219 925 
Усього за розділом I 1095 4 586 144 5 047 435 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 476 120 498 232 
Виробничі запаси 1101 458 129 480 334 
Незавершене виробництво 1102 4 913 2 713 
Готова продукція 1103 12 285 14 394 
Товари 1104 793 791 
Поточні біологічні активи 1110 118 155 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 517 968 555 643 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 59 470 60 837 
    з бюджетом 1135 10 089 45 877 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 3 413 2 912 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 104 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 20 784 28 085 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 97 211 200 768 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 5 010 5 068 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 46 103 34 356 
Усього за розділом II 1195 1 232 977 1 429 021 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 17 574 10 212 

Баланс 1300 5 836 695 6 486 668 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 266 141 1 266 141 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 3 426 633 3 596 579 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 264 534 -1 544 583 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Неконтрольована частка 1490 0 0 
Усього за розділом I 1495 3 428 240 3 318 137 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 17 893 5 275 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 64 498 48 953 
Довгострокові забезпечення 1520 388 833 470 573 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 309 960 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 471 224 834 761 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 61 706 56 272 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 13 689 6 034 
    товари, роботи, послуги 1615 913 464 1 058 168 
    розрахунками з бюджетом 1620 406 407 559 147 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 7 650 6 975 
    розрахунками зі страхування 1625 51 165 64 917 
    розрахунками з оплати праці 1630 120 903 150 687 
    одержаними авансами 1635 57 878 56 920 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 2 892 2 117 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 157 275 174 938 
Доходи майбутніх періодів 1665 50 33 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 151 802 204 537 
Усього за розділом IІІ 1695 1 937 231 2 333 770 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 5 836 695 6 486 668 

Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги 
України" 

за ЄДРПОУ 31899285 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 6 569 912 5 328 732 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 6 494 253 ) ( 5 185 348 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 75 659 143 384 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 167 628 274 427 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 214 894 ) ( 173 611 ) 
Витрати на збут 2150 ( 7 721 ) ( 6 620 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 360 758 ) ( 309 801 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 0 0 

    збиток 2195 ( 340 086 ) ( 72 221 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 48 25 
Інші доходи 2240 10 542 1 637 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 954 ) ( 1 294 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 1 374 ) ( 229 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 0 0 

    збиток 2295 ( 333 824 ) ( 72 082 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 19 125 9 948 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 0 0 

    збиток 2355 ( 314 699 ) ( 82 030 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 201 017 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 201 017 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 201 017 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -113 682 -82 030 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 4 545 311 3 465 686 
Витрати на оплату праці 2505 1 566 243 1 341 520 
Відрахування на соціальні заходи 2510 341 391 294 829 
Амортизація 2515 115 081 109 886 
Інші операційні витрати 2520 408 695 274 621 
Разом 2550 6 976 721 5 486 542 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 272 887 1 272 887 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 272 887 1 272 887 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,247230 -0,064440 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 -0,247230 -0,064440 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 
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Дата 01.01.2019 

Підприємство 
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

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

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 715 969 5 742 607 
Повернення податків і зборів 3005 474 668 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 389 291 12 369 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 705 485 193 783 
Надходження від повернення авансів 3020 0 0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 25 673 17 511 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 105 355 187 255 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 230 024 ) ( 3 921 702 ) 
Праці 3105 ( 1 307 002 ) ( 1 118 280 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 339 050 ) ( 228 318 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 661 285 ) ( 610 497 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 63 061 ) ( 47 934 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 145 599 ) ( 109 894 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 196 226 57 568 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 0 47 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 28 25 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( -85 223 ) ( 56 250 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 38 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -85 195 -56 216 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 9 651 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 1 408 1 889 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 5 434 ) ( 5 617 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 731 ) ( 923 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 2 717 ) ( 3 588 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7 474 1 412 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 103 557 2 764 
Залишок коштів на початок року 3405 97 211 94 447 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 200 768 97 211 

Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-кн 
Код за ДКУД 1801010 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

  надход- 
ження 

видаток надход- 
ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 
I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності      

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на:  
    амортизацію необоротних активів 3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 
    збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших не грошових 
операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 
Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 
(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій  3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів  3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 
Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів  3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості  3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів  3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів  3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань  3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів  3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності  3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 
Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності      

Надходження від реалізації:  
    фінансових інвестицій  3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 
Надходження від отриманих:  
    відсотків   3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 
Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 
Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 
Витрачання  на придбання: фінансових  
    інвестицій  3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 
Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 
Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності  3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності      

Надходження від:  
    Власного капіталу  3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві  3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 
Витрачання на:  
    Викуп власних акцій  3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 
    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди  3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності  3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період   3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 
Примітки: Консолiдований Звiт про рух грошових коштiв Емiтент складає за прямим методом. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство Акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя 
"Автомобiльнi дороги України" за ЄДРПОУ 31899285 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2018 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

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

Залишок на початок року 4000 1 266 14
1 

0 3 325 61
8 

0 -
990 171 

0 0 3 601 588 0 3 601 588 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 101 015 0 -
274 363 

0 0 -173 348 0 -173 348 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року  

4095 1 266 14
1 

0 3 426 63
3 

0 -
1 264 53

4 

0 0 3 428 240 0 3 428 240 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 -
314 699 

0 0 -314 699 0 -314 699 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 201 017 0 0 0 0 201 017 0 201 017 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -31 071 0 34 650 0 0 3 579 0 3 579 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 169 946 0 -
280 049 

0 0 -110 103 0 -110 103 

Залишок на кінець року  4300 1 266 14
1 

0 3 596 57
9 

0 -
1 544 58

0 0 3 318 137 0 3 318 137 



3 
Примітки: Вiдсутнi. 
 
Керівник    Косинський Р.В. 
 
Головний бухгалтер   Бiлоконь Н.М. 





ПРИМІТКИ ДО КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

 
 

Розділ 1. Загальні відомості про материнську компанію та склад Групи 
 

1.1. Повне найменування материнської компанії: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

1.2. Місцезнаходження материнської компанії: м. Київ, вул. Антоновича, 51, 03680. 
1.3. Код ЄДРПОУ: 31899285 
1.4. Державна реєстрація: серія А01 № 372491, дата реєстрації – 18.03.2002 р. 
1.5. Інформація про органи управління. 
Управління АТ «ДАК «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» (далі – Компанія) 

здійснюють:  
• вищий орган Компанії, повноваження якого покладені на засновника – Державне агентство 

автомобільних доріг України; 
• Наглядова рада, що здійснює захист прав акціонера Компанії та в межах компетенції 

регулює і контролює діяльність правління; 
• Правління, що виконує функцію оперативного управління поточною діяльністю Компанії; 
• Ревізійна комісія, яка здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії. 

Материнське підприємство - АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 
1.6. Дочірні підприємства (далі – підприємства Групи), що входять до складу Компанії для 

цілей консолідації фінансової звітності: 
Таблиця 1 

№ 
з/п 

Код ЄДРПОУ 
дочірнього 

підприємства 
Найменування юридичної особи Місцезнаходження 

юридичної особи 

1. 31829422 
 

Дочірнє підприємство "Кримавтодор" 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

95028, м.Сімферополь, вул. 
Кечкеметська, 184/1 

2. 32054743 
 

Дочірнє підприємство "Вінницький 
облавтодор " ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

21100, м. Вінниця, вул. 40-
річчя Перемоги, 27 

3. 32035139 
 

Дочірнє підприємство "Волинський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

43001, м. Луцьк, вул. 
Ковельська, 41 

4. 31950828 
 

Дочірнє підприємство  "Дніпропетровський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

49600, м. Дніпропетровськ, 
вул.  Леніна, 24 

5. 32001618 
 

Дочірнє підприємство  "Донецький 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

83055, Донецька обл., м. 
Покровськ, вул. 

Дніпропетровська, б.2 

6. 32008278 
 

Дочірнє підприємство  "Житомирський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

10003, м. Житомир, 
Богунський р-н, вул. 

Перемоги, 75 

7. 31179046 
 

Дочірнє підприємство  "Закарпатський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

88000, м. Ужгород, вул. 
Собранецька, 39 

8. 32025623 
 

Дочірнє підприємство  "Запорізький 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

69095, м.Запоріжжя, вул. 
Українська, 50 

9. 31790584 
 

Дочірнє підприємство  "Івано-Франківський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

76004, м. Івано-Франківськ, 
вул. Петрушевича, 1 



10. 33096517 
 

Дочірнє підприємство  "Київський облдорупр" 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

03150, м. Київ, Солом`янський 
р-н, вул. Народного 

ополчення, 11-А 

11. 32039992 
 

Дочірнє підприємство  "Кіровоградський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

25015, м. Кіровоград, вул. 
Полтавська, 38 

12. 31995774 
 

Дочірнє підприємство  "Луганський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

91000, Луганська обл., 
Старобільський район,  

с. Чмирівка, вул. Східна, 4. 

13. 31978981 
 

Дочірнє підприємство  "Львівський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

79053, м. Львів, Франківський 
р-н, Володимира Великого, 54 

14. 31159920 
 

Дочірнє підприємство  "Миколаївський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

54029, м. Миколаїв, вул. 
Галини Петрової, 2А 

15. 32018511 
 

Дочірнє підприємство  "Одеський облавтодор" 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

65031, м. Одеса, вул. 
Грушевського, 49 

16. 32017261 
 

Дочірнє підприємство  "Полтавський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

36024, м. Полтава, вул. 
Куйбишева, 22А 

17. 31994540 
 

Дочірнє підприємство  "Рівненський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

33000, м. Рівне, вул. Остафова, 
7 

18. 05422674 
 

Дочірнє підприємство  "Севастопольський 
упрдор" ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

99014, м. Севастополь, вул.   
Хрустальова, 22 

19. 31931024 
 

Дочірнє підприємство  "Сумський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

40002, м. Суми, Ковпаківський 
р-н, вул. Роменська, 79/2 

20. 31995099 
 

Дочірнє підприємство  "Тернопільський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

46001, м. Тернопіль, вул.. 
Олени Кульчицької, 8 

21. 31941174 
 

Дочірнє підприємство  "Харківський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

61202, м. Харків, вул. 
Ахсарова, 2 

22. 31918234 
 

Дочірнє підприємство  "Херсонський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

73036, м. Херсон, вул. 
Поповича, 23 

23. 31100492 
 

Дочірнє підприємство  "Хмельницький 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

29000, м. Хмельницький, вул. 
Свободи, 77 

24. 31141625 
 

Дочірнє підприємство  "Черкаський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

18006, м. Черкаси, бул. 
Шевченка, 389 

25. 31963989 
 

Дочірнє підприємство  "Чернівецький  
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

58018, м. Чернівці, вул. 
Головна, 205 

26. 32016315 
 

Дочірнє підприємство  "Чернігівський 
облавтодор" ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

14005, м. Чернігів, 
Деснянський р-н, вул. 

Київська, 17 

27. 05423018 
 

Дочірнє підприємство  "ШРБУ-100" ВАТ 
«ДАК «Автомобільні дороги України» 

07335, Київська область, 
Вишгородський р-н, с. 

Демидів 

28. 31803425 
 

Дочірнє підприємство  "Львівський дорсервіс" 
ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» 

81400, Львівська область, м. 
Самбір, вул. Чорновола, 32 

29. 34891341 
 

Дочірнє підприємство  «Оздоровчий комплекс 
«Поділля» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» 

32000, Хмельницька обл., 
Городоцький район, смт. 

Сатанів 



30. 21582733 
 

Дочірнє підприємство  "Управління 
експлуатації будинків" ВАТ "ДАК 

"Автомобільні дороги України" 

03150 м. Київ, вул. 
Антоновича, 51 

31. 03443666 
 

Дочірнє підприємство  "Західдорвибухпром" 
ВАТ «ДАК "Автомобільні дороги України" 

46006, м. Тернопіль, вул. 
Гайова, 47 

32. 34385082 
 

Дочірнє підприємство  «Пансіонат 
«Дорожник» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України 

72100, Запорізька область, м. 
Приморськ, вул. Курортна, 85 

33. 03445665 
 

Дочірнє підприємство  «Київський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні 

дороги України» 

03150, м. Київ, Солом`янський 
р-н, вул. Народного 

ополчення, 11-А 

 
Відповідно до нової редакції Статуту АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

(далі – Компанія), затвердженого Наказом Державного агентства автомобільних доріг України 
від 28.12.2018 р. № 421 метою діяльності Компанії є задоволення потреб держави, 
територіальних громад, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних автомобільних 
дорогах загального користування, роботах та послугах, що виконує (надає) Компанія, одержання 
прибутку від здійснення господарської діяльності, сприяння у розвитку дорожньої галузі, 
виробничому та соціальному розвитку підприємств дорожнього господарства, підвищення 
ефективності використання ними матеріальних, фінансових та інших ресурсів. 

Предметом діяльності Компанії та її дочірніх підприємств є: 
• виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, 

мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг; 
• забезпечення стабільної роботи дорожнього комплексу в умовах стихійного лиха, аварій, 

катастроф і подолання їхніх наслідків; 
• розвиток промисловості та виробництва будівельних, дорожньо-будівельних матеріалів і 

конструкцій, інших виробів, необхідних для будівництва та ремонту автомобільних доріг і 
споруд на них; 

• розробку родовищ будівельних матеріалів, переробку гірничої маси, виробництво 
будівельних матеріалів; 

• діяльність головних управлінь  (хед-офісів); 
• допоміжне обслуговування наземного транспорту; 
• інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. 

  
Розділ 2. Основи підготовки та подання фінансової звітності 

 
Консолідована фінансова звітність АТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р. та відповідних звітів про 
фінансові результати (єдиного звіту про сукупний дохід), про рух грошових коштів та власний 
капітал за 2018 р., а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших 
приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих 
П(С)БО на МСФЗ. 

При складанні консолідованої фінансової звітності Компанією застосовувались 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, в українському перекладі, що розміщений на офіційному 
сайті Міністерства фінансів України. 

Консолідована фінансова звітність складена на основі принципу історичної собівартості, за 
винятком окремих об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, які відображені на дату 
переходу на МСФЗ за справедливою вартістю (доцільна собівартість). 

 



 
Розділ 3. Суттєві положення облікової політики, істотні судження та облікові 

оцінки 
 
3.1. Застосування нових МСФЗ та вплив випущених стандартів і тлумачень, що не 
набрали чинності  
 

Починаючи з 1 січня 2018 року прийняті до застосування нові стандарти: 
- МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; 
- МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 
МСФЗ 9 застосовується ретроспективно з деякими виключеннями, але не вимагається 

виконання перерахунку за попередні періоди у відношенні класифікації та оцінки (включаючи 
зменшення корисності). У відповідності до МСФЗ 9, існує три категорії обліку боргових 
інструментів: за амортизованою вартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід і за справедливою вартістю через прибутки/збитки. Принципи оцінки кожної категорії є 
аналогічними до діючих вимог МСБО 39. Класифікація залежить від бізнес-моделі управління 
фінансовими активами та від того, чи включають контрактні потоки грошових коштів платежі за 
основною сумою заборгованості і проценти. Компанія застосовує спрощений підхід до визнання 
очікуваних кредитних збитків по відношенню до всього терміну дії торгової та іншої 
дебіторської заборгованості відповідно до МСФЗ 9. Таким чином, застосування моделі 
очікуваних кредитних збитків згідно з МСФЗ 9 не має суттєвого впливу на суму резервів під 
сумнівну заборгованість, визнану щодо фінансових активів у вигляді торгової дебіторської 
заборгованості. Компанія не застосовує облік хеджування відповідно до вимог МСФЗ 9. 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» застосовується до першої річної 
фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 2018 року. Стандарт 
забезпечує єдину комплексну модель обліку виручки на основі п'ятиступінчастої моделі, яка 
може застосовуватися до всіх договорів з клієнтами, а саме: ідентифікувати договір з клієнтом; 
ідентифікувати виконання зобов'язань за договором; визначити ціну операції; розподілити ціну 
операції на зобов'язання виконавця за договором; визнавати виручку в момент (по мірі) 
виконання зобов'язання виконавця. 

Компанія починає застосовувати нові стандарти з 01 січня 2018 року. Враховуючи 
специфіку фінансово-господарської діяльності Компанії та її дочірніх підприємств, МСФЗ 9 та 
15 не змінюють загальні принципи обліку, відповідно Компанією не проводились 
ретроспективні коригування та відсутні очікування значного впливу на консолідовану фінансову 
звітність внаслідок застосування нових стандартів. 

МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що 
починається з або після 1 січня 2019 року. Стандарт замінює облік операційної та фінансової 
оренди для орендарів, єдиною моделлю. На дату початку оренди визнається актив в формі права 
використання в сумі зобов’язання за майбутніми орендними платежами плюс первісні прямі 
витрати. В подальшому актив в формі права використання оцінюється за первісною вартістю за 
вирахуванням амортизації та збитків від зменшення корисності (крім інвестиційної нерухомості 
або основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю). Зобов’язання оцінюється за 
теперішньою вартістю майбутніх орендних платежів, виходячи із строку оренди, який включає 
періоди, у відношенні яких існує достатня впевненість в продовженні. Комбіновані договори 
оренди та надання послуг повинні розділятися на компоненти, при цьому актив в формі права 
використання та зобов’язання формуються лише виходячи з компонента оренди. Стандарт може 
застосовуватись повністю ретроспективно або без перерахунку інформації за порівняльний 
період з визнанням сумарного ефекту від первісного застосування стандарту як коригування 
вхідних залишків. 



Керівництво очікує, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» починаючи зі звітних періодів 
після 1 січня 2019 року не матиме суттєвого впливу на фінансовий стан та/або показники 
фінансової діяльності Компанії. Водночас, керівництво Компанії оцінює вплив від застосування 
нових (оновлених) стандартів та тлумачень для уточнення власної облікової політики та вказує 
на доцільність перегляду процедур, що використовуються для визначення балансової вартості і 
класифікації операцій з оренди, фінансових активів та зобов’язань, визнання контрактних 
активів та зобов’язань. 

 
3.2. Основа оцінки статей звітів 

 
Консолідована фінансова звітність Компанії за МСФЗ складається шляхом здійснення 

коригувальних та трансформаційних процедур, проведення перекласифікацій статей окремих 
фінансових звітів дочірніх підприємств та консолідованої фінансової звітності Компанії, 
складеної за національним законодавством. При цьому використовується додаткова інформація, 
що не міститься у фінансовій звітності за П(С)БО, щодо статей активів, капіталу та зобов’язань, 
доходів та витрат, яка аналізується та узагальнюється для висловлення професійної думки, що 
ґрунтується на базі міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачень Комітету з тлумачень міжнародної 
фінансової звітності, чинних станом на  відповідну дату та застосовується виключно для 
складання фінансової звітності Компанії у відповідності  до МСФЗ. 

Основою оцінки фінансової звітності Компанії за МСФЗ є історична собівартість. При 
підготовці фінансової звітності за МСФЗ Компанія робить оцінки та припущення, які мають 
вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 
розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись 
на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності, а також на положеннях цієї облікової політики. 

Визнання та оцінка статей фінансової звітності здійснюється згідно з обліковими 
політиками, описаними нижче: 

 
1) Необоротні (непоточні) активи 
Підприємства Групи відображають на балансі основні засоби на підставі права власності 

або права господарського віддання. 
Право господарського відання дозволяє володіти, користуватися і розпоряджатися майном, 

окрім дій з розпорядження майном, які можуть призвести до відчуження такого майна. 
Підприємства Групи вільно використовують такі активи у своїй господарській діяльності, 
несуть ризик їх випадкового знищення або пошкодження та несуть витрати для підтримання їх в 
належному функціональному стані за власні кошти. При цьому, спеціальні обмеження щодо 
доходів, отриманих від використання цих активів, відсутні. Об’єкти основних засобів, що були 
закріплені за Товариством на праві господарського відання відповідають визначенню основних 
засобів, так як використовуються у господарській діяльності протягом більше одного періоду. 
Зазначені об’єкти включені до відповідних груп основних засобів. 

Визнання статей основних засобів та нематеріальних активів у консолідованій фінансовій 
звітності Компанії за МСФЗ здійснюються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби»  та МСБО 
38 «Нематеріальні активи», з урахуванням вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

  Основним засобом визнається закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям 
до нього, або окремий конструктивно відокремлений предмет, що призначений для виконання 
певних самостійних функцій, які мають дві ознаки:  

- очікуваний термін  корисного використання, яких  перевищує  один рік; 
- первісна  вартість  перевищує 6000 грн. 

В консолідованій фінансовій звітності, складеній за МСФЗ облік об’єктів основних засобів 
ведеться за історичною вартістю, сума переоцінки не визнається. 



Ведення обліку інвестиційної нерухомості всі дочірні підприємства здійснюють за 
моделлю собівартості. МСБО 40 передбачає оцінку інвестиційної нерухомості, аналогічну 
базовому підходу до оцінки основних засобів згідно МСБО 16 (параграф 56 МСБО 40 
«Інвестиційна нерухомість»). 

Нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється із 
застосуванням прямолінійного методу протягом строку корисного використання. Допускається 
також використання виробничого методу для машин та механізмів. 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. 

Нематеріальними активами є активи, які не мають матеріальної форми та утримуються з 
метою використання більше 1 року. 

Довгострокові фінансові інвестиції дочірніх підприємств відображаються у консолідованій 
фінансовій звітності за МСФЗ згідно з вимогами МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії» 
та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

При підготовці окремих фінансових звітів інвестиції дочірніх підприємств відображаються 
за МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», як фінансовий актив за справедливою 
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 

 
2) Оборотні (поточні) активи 

Оцінка запасів на дату балансу здійснюється за найменшою з двох показників: собівартості 
або чистій вартості реалізації. 

Транспортно-заготівельні витрати відображаються на окремому субрахунку та списуються 
щомісячно шляхом розподілу пропорційно сумі запасів, що вибули за звітний місяць. 

Собівартість запасів при вибутті визначається за допомогою наступних методів: 
- ФІФО при відпуску матеріальних цінностей у виробництво, продажі та іншому вибутті. 

Допускається застосування  середньозваженої періодичної собівартості для паливо мастильних, 
сипучих, в’яжучих та інших  матеріалів, що обчислюються у літрах, кубічних метрах, тонах, 
штуках, та  таких за якими неможливо чітко визначити дату їх надходження. 

- За ціною продажу в підрозділах, що здійснюють роздрібний продаж товарів; 
- За ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці для малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 
Оцінка незавершеного виробництва  визначається з суми понесених витрат на виконання 

робіт (послуг), за якими підприємством не було визнано дохід. Метод вибуття незавершеного 
виробництва – за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці (об’єкта калькулювання). 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається 
активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та 
оцінюється за ціною операції, що обумовлено новими МСФЗ 15 «Дохід за договорами з 
клієнтами» та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», які набрали чинності з 1 січня 2018 року. 

Резерв сумнівних боргів (знецінення) для дебіторської заборгованості створюється на 
підставі наказу керівника підприємства шляхом визначення абсолютної суми сумнівної 
заборгованості з огляду на платоспроможність окремих дебіторів. 

 
3) Зобов’язання та капітал 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.  

У разі виникнення зобов’язань з невизначеним строком або сумою, що відповідають 
критеріям визнання (оцінюється з високою ймовірністю), в консолідованій фінансовій звітності 
Компанії здійснюється їх нарахування (донарахування) в сумі, що є найкращою оцінкою 
видатків, необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду  
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 



Компанія не визнає умовні (непередбачені) зобов’язання. Інформація про умовне 
зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, не є віддаленою. 

У консолідованій фінансовій звітності забезпечення виплат персоналу переглядаються на 
кінець кожного звітного періоду та коригуються для відображення поточної найкращої оцінки. 

У консолідованій фінансовій звітності Компанії за МСФЗ цільове фінансування, пов’язане 
з придбанням необоротних активів, відображується згідно з МСБО 20 «Облік державних грантів 
і розкриття інформації про державну допомогу» за методом капіталу. Державні гранти, пов’язані 
з придбанням необоротних активів, відображаються у звіті про фінансовий стан у складі 
додаткового капіталу, що на пропорційній основі відноситься до нерозподілених прибутків 
(непокритих збитків), в тому періоді, в якому визнаються витрати на амортизацію таких об’єктів 
основних засобів або відбувається їх вибуття. 

 
4) Доходи та витрати 
Для консолідованої фінансової звітності Компанії, складеної за вимогами МСФЗ 

обирається метод класифікації витрат – за функціональним призначенням. Інформація про 
характер витрат (у тому числі витрати на амортизацію та витрати на виплати працівникам) 
відображається в окремому розділі Звіту про сукупні доходи.  

Складовими єдиного консолідованого звіту про сукупні прибутки збитки є окрім доходів та 
витрат звичайної поточної діяльності також і сукупні прибутки (збитки) звітного періоду. 

Списання накопичених загальновиробничих витрат здійснюється щомісячно шляхом 
розподілу на об’єкти калькулювання згідно із сукупними прямими  витратами на виконання 
робіт. 

При складанні консолідованої фінансової звітності за МСФЗ загальна сума доходу від 
продажу товарів та надання послуг (у тому числі за будівельними контрактами) визначається 
згідно МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Щорічний розрахунок податкових різниць з метою складання фінансової звітності за 
МСФЗ здійснюється з врахування вимог МСБО 12 «Податки на прибуток». 

 
5) Зміни в обліковій політиці 
Наказом в.о. Голови правління ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 31.12.16 р. 

№ 217 до облікової політики були внесені зміни та доповнення щодо відображення в 
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємств Групи окремих операцій, а саме: 

- Права постійного користування земельними ділянками обліковуються у складі 
нематеріальних активів на субрахунку 1221 «Права постійного користування земельними 
ділянками» за справедливою вартістю (нормативною грошовою оцінкою). Для постановки на 
баланс (збільшення  облікової вартості) нематеріального активу здійснюються проведення  Д-т 
1221 «Право постійного користування земельними ділянками» - К-т 4244 «Надані права 
постійного користування земельними ділянками дорожнього господарства». 

- Додано новий субрахунок для обліку забезпечення  майбутніх витрат по  тимчасових 
будівлях  і  спорудах  на виробництві. На субрахунку 4742 «Забезпечення  майбутніх витрат по  
тимчасових будівлях  і  спорудах  на виробництві» ведеться облік руху та залишків 
відшкодованих замовником коштів  по статті  «Тимчасові будівлі та споруди», які мають 
використовуватись у повному обсязі на ремонти виробничих баз. 

- Момент визнання та методи обліку доходів і витрат. З врахуванням того, що частина 
первинних документів, що підтверджують виконання робіт, несвоєчасно підписуються 
замовниками, до облікової політики внесені уточнення стосовно дати визнання доходу від 
реалізації та собівартості виконаних робіт. Зокрема, в бухгалтерському обліку доходи (витрати) 
відображаються у тому звітному періоді, у якому  фактично відбулась господарська операція, 
про що має бути складено первинний документ - акт наданих (отриманих) послуг (виконаних 
робіт) тощо або існують інші відомості про настання достовірно визначених зобов’язань 



(рішення суду, умови договору, планові показники для розрахунків тощо). Витрати, щодо яких 
на момент складання фінансової звітності не отримано первинних документів від контрагентів, 
визнаються в періоді визнання доходу, для отримання якого вони здійснені або їх фактичного 
понесення, якщо витрати неможливо прямо пов’язати з доходом. При цьому достатнім до 
моменту отримання первинних документів від контрагента є застосування первинних 
документів, створених підприємством самостійно у довільній формі з дотриманням вимог 
чинного законодавства щодо обов’язкових реквізитів первинного документа. 

Внесені до облікової політики зміни враховуються при веденні бухгалтерського обліку та 
складанні фінансової звітності підприємств Групи починаючи з 1 січня 2017 року. 

 
 

4.2. Необоротні активи 
 

4.2.1. Нематерiальнi активи 
Таблиця 2 

тис. грн. 

Група нематеріальних активів 

Залишок на 31.12.2017 р. Залишок на 31.12.2018 р. 

Первісна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 
Первісна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 

Права користування 
природними ресурсами 

869 714 155 3 021 797 2 224 

Права користування майном 
3 005 135 - 3 005 135 3 176 858 - 3 176 858 

Авторське право та суміжні з 
ним права 

2 425 1 386 1 039 3 731 2 267 1 464 

Іншi нематеріальні активи 
1 893 959 934 23 145 314 22 831 

Всього 3 010 322 3 059 3 007 263 3 206 755 3 378 3 203 377 

 
Згідно із Наказом № 217 від 30 грудня 2016 р. про зміни до Положення «Про облікову 

політику» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», права постійного користування 
земельними ділянками обліковуються підприємствами Групи у складі нематеріальних активів за 
справедливою вартістю. Враховуючи відсутність фінансової можливості у підприємств Групи 
провести експертну оцінку вартості прав користування земельними ділянками, такі активи були 
відображені в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на підставі інформації про 
нормативну грошову оцінку. Управлінський персонал Компанії відмічає, що оцінка балансової 
вартості прав користування земельними ділянками може відрізнятися від оцінки, здійсненої для 
цілей відображення у фінансовій звітності, підготовленій у відповідності до МСФЗ. 

Загальна вартість прав постійного користування земельними ділянками, станом на 
31.12.2018 року становить 3 203019 тис. грн.  (таблиця 5).  

Таблиця 3 
тис. грн. 

№ 
з/п Назва підприємства 

Балансова вартість прав 
постійного користування 

землею 



 
 
4.2.2. Основні засоби 

Таблиця 4 
тис. грн. 

Група основних 
засобів 

Залишок на 31.12.2017 р. Залишок на 31.12.2018 р. 

Первісна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 
Первісна 
вартість Знос Залишкова 

вартість 

1 ДП «ШРБУ-100» 170 
2 ДП «ОЗ «Поділля» 539 
3 ДП «Вінницький облавтодор» 196 835 
4 ДП «Сумський облавтодор» 121 177 
5 АТ ДАК «Автомобільні дороги України»(материнське п-тво) 0 
6 ДП «Чернівецький облавтодор» 72 076 
7 ДП «Запорізький облавтодор» 146 285 
8 ДП «Луганський облавтодор» 121 919 
9 ДП «Волинський облавтодор» 97 532 
10 ДП «Закарпатський облавтодор» 46 512 
11 ДП «Харківський облавтодор» 382 935 
12 ДП «Тернопільський облавтодор» 42329 
13 ДП «Полтавський облавтодор» 221 110 
14 ДП «Дорожник» 1 490 
15 ДП «Херсонський облавтодор» 45 283 
16 ДП «Одеський облавтодор» 383 943 
17 ДП «Львівський облавтодор» 68 865 
18 ДП «Черкаський облавтодор» 66 096 
19 ДП «Хмельницький облавтодор» 234 377 
20 ДП «Київський облавтодор» 0 
21 ДП «Західдорвибухпром» 84 
22 ДП «Львівський дорсервіс» 1 506 
23 ДП «Чернігівський облавтодор» 78 685 
24 ДП «Кримський облавтодор» 0 
25 ДП «Київський облдорупр» 149 759 
26 ДП «Севастопольський упрдор» 0 
27 ДП «Івано-Франківський облавтодор» 74 886 
28 ДП «Кіровоградський облавтодор» 145 561 
29 ДП «Дніпропетровський облавтодор» 75 036 
30 ДП «Ексбуд» 71678 
31 ДП «Рівненський облавтодор» 139 969 
32 ДП «Миколаївський облавтодор» 63 989 
33 ДП «Житомирський облавтодор» 73 760 
34 ДП «Донецький облавтодор» 78 633 
 Всього 3 203019     



Інвестиційна нерухомість 62 816 11 482 51 334 84 388 23 381 61 007 

Будинки, споруди, земля 928 514 455 544 472 970 991 919 479 440 512 479 

Машини,механізми, 
обладнання, інструменти, 

інвентар, інші ОЗ 
2 680 299 1 814 650 865 649 2 705 766 1 849 564 856 202 

Незавершене будівництво 11 912 0 11 912 11 651 0 11 651 

Інші необоротні 
матеріальні активи ( в т.ч. 

робоча худоба, 
багаторічні насадження) 

3 583 3 350 233 3 641 3 436 205 

Всього 3 687 124 2 285 026 1 402 098 3 797 365 2 355 821 1 441 544 

 
Згідно з оцінкою управлінського персоналу Компанії, об’єкти соціальної сфери не 

включаються до складу основних засобів в консолідованій фінансовій звітності, оскільки вони 
не створюють майбутніх економічних вигід для підприємств, що пов’язано із втратою контролю 
(приватизований житловий фонд), або з відсутністю можливості їх використання (реалізувати 
такі активи, передати в оренду тощо) чи спроможністю зменшувати відтік грошових коштів 
(використання у виробництві, для проживання власних працівників за рахунок заробітної плати, 
тощо). 

Станом на 31.12.2018 року списання вартості житлового фонду проводилося на підставі 
наступних коригувань: 

- Д-т Інший додатковий капітал                                  15 165 тис. грн. 
- Д-т Нерозподілені прибутки (збитки)                         1 673 тис. грн. 
- Д-т Знос основних засобів                                                       22 236 тис. грн. 
- К-т Основні засоби                          39 074 тис. грн. 
Інформацію щодо списання первісної вартості об’єктів житлового фонду за рахунок 

амортизаційних відрахувань, іншого додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (збитку) 
зі складу основних засобів у розрізі підприємств групи станом на 31.12.2018 р. наведено нижче 
(таблиця 7). 

 
Додаткова інформація про основні засоби, що підлягає розкриттю відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби» 
Таблиця 5 

тис. грн. 
№ 
з/п 

Показник Станом на 
31.12.2017 р. 

Станом на 
31.12.2018 р. 

1 Вартість основних засобів, щодо яких існують 
обмеження права власності 

29 766 83 752 

2 Вартість оформлених у заставу основних засобів 65 395 28 074 
3 Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не 

використовуються 
29 911 23 016 

4 Первісна (переоцінена) вартість повністю 
амортизованих основних засобів 

217 328 233 971 

5 Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 1 602 1 412 



 
 
Станом на 31.12.2018 р. балансова вартість необоротних активів, утримуваних для 

продажу, становить 10 212 тис. грн. У розрізі дочірніх підприємств дана інформація наведена 
нижче:  

- ДП «ШРБУ-100» - 10 тис.грн.; 
- ДП «Вінницький облавтодор» - 829 тис.грн.; 
- ДП «Луганський облавтодор» - 2 498 тис.грн.; 
- ДП «Тернопільський облавтодор» - 48 тис.грн.; 
- ДП «Полтавський облавтодор» - 3 274 тис.грн.; 
- ДП «Західдорвибухпром» - 21 тис.грн.; 
- ДП «Чернігівський облавтодор» - 11 тис.грн.; 
- ДП «Київський облдорупр» - 1 366 тис.грн.; 
- ДП «Миколаївський облавтодор» - 733 тис.грн.; 
- ДП «Донецький облавтодор» - 1 422 тис.грн. 
 
Балансова вартість інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2018 р., що обліковуються 

підприємствами Групи за методом собівартості, становить 61 007 тис. грн., в т.ч.: 
- ДП «Ексбуд» на суму 45 161 тис. грн.; 
- ДП «Тернопільський облавтодор» на суму 10 295 тис. грн.; 
- ДП «Вінницький облавтодор» на суму 3 646 тис. грн.; 
- ДП «Рівненський облавтодор» на суму 1 596 тис. грн.; 
- ДП «Миколаївський облавтодор» на суму 265 тис. грн; 
- ДП «Кіровоградський облавтодор» на суму 44 тис. грн. 
 
4.2.4 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 
 
Балансова вартість статті «Інші необоротні активи» станом на 31.12.18 р. складає 219 925 

тис. грн. та включає: 
- залишки грошових коштів дочірніх підприємств на рахунках банківських установ, щодо 

яких є обмеження у використанні (заблоковані або арештовані рахунки) на загальну 
суму 2 953 тис. грн.; 

- виданий аванс ДП «Київський облавтодор» на придбання основних засобів (дорожньої 
транспортної техніки) за рахунок отриманого цільового фінансування на суму 216 972 
тис. грн. (в окремому балансі дочірнього підприємства відображено у складі оборотних 
активів, в рядку 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість»). 

При проведенні процедури трансформації консолідованої фінансової звітності за 
залишками грошових коштів на рахунках банківських установ, щодо яких Національним банком 
України були прийняті рішення про відкликання ліцензії та початок процедури ліквідації, були 
нараховані резерви знецінення.  

Управлінський персонал Компанії вважає, що включення дочірніх підприємств як 
кредиторів до реєстру акцептованих вимог кредиторів 7 черги призвело до необхідності 
нарахування резервів за заборгованістю проблемних банків, оскільки історична практика 
погашення ліквідаторами зобов’язань банків у стадії ліквідації, а також наявна інформація з 
відкритих джерел (сайт ФГВФО, судові рішення, дані ЗМІ) засвідчує вкрай низьку ймовірність 
отримання майбутніх економічних вигід від використання таких активів. 

Окрім того, у складі статті «Інші необоротні активи» окремих фінансових звітів ДП 
«Донецький облавтодор» та ДП «Луганський облавтодор» відображена балансова вартість 
знищеного (вкраденого) майна, що знаходиться в зоні АТО та не перебуває під контролем даних 
підприємств групи. 



Станом на 31.12.2018 р. сума резерву на знецінення даних активів, врахована при 
складанні консолідованого Балансу, складає 1 680 тис. грн. 

 
 

4.3 Оборотні активи 
 
4.3.1 Запаси 
 

Інформація про основні види та рух виробничих запасів Компанії за 2018 рік 
Таблиця 6 

тис. грн. 

№ 
з/п Найменування показника 

На початок 
звітного 
періоду 

Надійшло у 
звітному 
періоді 

Вибуття 
(списано) за 

звітний 
період 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 Виробничі запаси, в т.ч.: 458 129 3 741 071 3 718 866 480 334 
1.1 Паливо-мастильні матеріали 54317 1172243 1169252 57308 
1.2 В'яжучі матеріали 30303 921167 912488 38982 
1.3 Щебенева продукція 50446 430347 400411 80382 
1.4 Протиожеледні матеріали 109097 273744 313618 69223 
1.5 Фарба  8183 35361 37224 6320 
1.6 Металопрокат 10502 13837 12175 12164 
1.7 Огородження, сигн. стовп. 10366 8982 9122 10226 
1.8 Дорожні знаки 26744 26955 22667 31032 
1.9 Будівельні матеріали 14529 152664 149118 18075 
1.10 Запасні частини 41232 162960 161864 42328 
1.11 МШП (рах 22) 11742 25289 25409 11622 
1.12 Господарчий інвентар 2057 1784 1503 2338 
1.13 Товарно-загот.витрати 38996 175130 174445 39681 
1.14 Складські витрати 271 1373 1548 96 
1.15 Інші матеріали 49344 339235 328022 60557 

 
Станом на 31.12.2018 року балансова вартість запасів, відображених за чистою вартістю 

реалізації, складає 200 639 тис. грн.  
 
4.3.2 Поточна дебіторська заборгованість 
 
1) Коригування поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
Інформація про зміну у статті поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги на дату переходу дочірніх підприємств на застосування МСФЗ (01.01.2018 р.), 
представлена нижче у таблиці 

Таблиця 7 
тис. грн. 

№ 
з/п Назва підприємства Рядок 1125 балансу 

до коригування 
Рядок 1125 після 

коригування 

1 ДП «ШРБУ-100» 2948 3933 
2 ДП «ОЗ «Поділля» 8 9 



 
 
2) Інформація про дебіторську  заборгованість за товари, роботи, послуги за роками 

виникнення 
 

3 ДП «Вінницький облавтодор» 33767 33451 
4 ДП «Сумський облавтодор» 4313 4357 

5 ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 
(материнська компанія) 0 

0 

6 ДП «Чернівецький облавтодор» 2610 2470 
7 ДП «Запорізький облавтодор» 1189 1215 
8 ДП «Луганський облавтодор» 11691 11817 
9 ДП «Волинський облавтодор» 5330 5196 
10 ДП «Закарпатський облавтодор» 32424 31744 
11 ДП «Харківський облавтодор» 32537 31986 
12 ДП «Тернопільський облавтодор» 18745 18695 
13 ДП «Полтавський облавтодор» 31230 29491 
14 ДП «Дорожник» 12 12 
15 ДП «Херсонський облавтодор» 4890 14088 
16 ДП «Одеський облавтодор» 4922 5346 
17 ДП «Львівський облавтодор» 36153 36189 
18 ДП «Черкаський облавтодор» 15565 14243 
19 ДП «Хмельницький облавтодор» 13566 13147 
20 ДП «Київський облавтодор» 125 125 
21 ДП «Західдорвибухпром» 5164 5331 
22 ДП «Львівський дорсервіс» 1765 1765 
23 ДП «Чернігівський облавтодор» 21627 15128 
24 ДП «Кримський облавтодор» 0 0 
25 ДП «Київський облдорупр» 64724 65080 
26 ДП «Севастопольський упрдор» 0 0 
27 ДП «Івано-Франківський облавтодор» 66331 65419 
28 ДП «Кіровоградський облавтодор» 23823 23422 

29 ДП «Дніпропетровський облавтодор» 2339 2373 
30 ДП «Ексбуд» 239 239 
31 ДП «Рівненський облавтодор» 31611 31450 
32 ДП «Миколаївський облавтодор» 4178 3596 
33 ДП «Житомирський облавтодор» 19282 17451 
34 ДП «Донецький облавтодор» 14032 13780 
 Всього по підприємствам Групи 507140 502548 

 Нарахований резерв по незавершеному 
виробництву -7867  

 Визнання реалізованих робіт 29843 15420 

 Поточна дебіторська заборгованість за 
товари (роботи), зазначена в Балансі 529116 517968 



Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги Компанії станом  на 31.12.2018 
року за роками виникнення 

Таблиця 8 
Дебіторська заборгованість за роками виникнення Сума, тис. грн. 

2013 рік 1 074 
2014 рік 3 115 
2015 рік 9 870 
2016 рік 7 027 
2017 рік 19 163 
2018 рік 454 640 

Всього дебіторської заборгованості по роках виникнення  494 889 

Визнання реалізованих робіт станом на 31.12.2018 р. 60 754 
Дебіторська заборгованість в Балансі станом на 31.12.2018 року 555 643 

 
3) Умовні активи 
Сума можливих санкцій (інфляційних, пені, 3% річних) за судовими процесами у розмірі 

145 630 тис. грн., щодо яких є невизначеність, класифіковані Компанією як умовні активи, 
існування яких підтвердиться лише після остаточного судового рішення, що набере законної 
сили (події, не повністю контрольовані підприємствами Групи). 

 
Інформація щодо судових спорів за дебіторською заборгованістю та відкритих справ 

виконавчого провадження, в яких підприємства групи виступають стягувачами станом на 
31.12.2018 р. 

 
Таблиця 9 

тис. грн. 

Підприємство групи Сума 
боргу 

Сума 
санкцій  

Сума 
судового 

збору 
Всього 

в т.ч. окремо   

В судах В ДВС 
ДП "Вінницький облавтодор" 509 573 18 1100 928 47 
ДП "Волинський облавтодор" 426 238 10 674 0 0 
ДП «Дніпровський облавтодор» 942 331 21 1294 1294 0 
ДП «Донецький облавтодор» 4599 384 98 5081 350 1548 
ДП «Житомирський облавтодор» 4094 19097 301 23492 22693 3115 
ДП "Закарпатський облавтодор" 1509 252 31 1792 1738 444 
ДП "Запорізький облавтодор" 215 8 5 228 0 107 
ДП "Західорвибухпром" 228 0 5 233 0 168 
ДП «Івано-Франківський 
облавтодор» 1036 0 27 1063 0 0 

ДП "Кіровоградський облавтодор" 1262 30 20 1312 0 217 
ДП «Київський облавтодор» 19 0 0 19 0 0 
ДП "Київський облдорупр" 3452 503 76 4031 871 1627 
ДП "Луганський облавтодор" 28025 9871 23411 61307 0 0 
ДП «Львівський облавтодор» 49434 269   49 703 0 1579 

ДП "Одеський облатодор" 1056 995 33 2084 2084 0 
ДП "Полтавський облавтодор" 3 989 31 726 1121 36836 0 36 221 
ДП "Рівненський облавтодор" 4705 336 41 5082 0 0 
ДП «Сумський облавтодор» 138 88 16 242 242 0 



ДП "Тернопільський облавтодор" 385 0 390 0 0 0 
ДП "Харківський облавтодор" 142 727 80 372 264 223363 223352 217389 
ДП "Херсонський облавтодор" 49124 0 24 49148 49148 0 
ДП "Хмельницький облавтодор" 1541 280 39 1860 1860 0 
ДП "Черкаський облавтодор" 469 120 8 597 561 80 
ДП "Чернівецький облавтодор" 103 37 10 150 150 0 
ДП "Чернігівський облавтодор" 3837 120 80 4037 3809 0 
ДП «ШРБУ 100» 2759 0 51 2810 5650 0 
РАЗОМ 306583 145630 26100 477538 314730 262542 

 
 
4) Трансформація інших статей оборотних активів (зобов’язань) 
Заборгованість за авансами отриманими або виданими, та відповідно – інші оборотні 

активи та зобов’язання – відображені у консолідованій фінансовій звітності Компанії за 
вирахуванням ПДВ. При здійсненні трансформації статей балансу станом на 31.12.2018 р.: 

- виключенi зi складу дебіторської заборгованості за виданими авансами суми податкового 
кредиту (балансовий субрахунок 644), що відображені в бухгалтерському обліку 
підприємств групи на суму 10 896 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із 
складу статті «Інші поточні зобов’язання». 

- виключенi зi складу поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами 
суми податкового зобов’язання (балансовий субрахунок 643), що відображені в 
бухгалтерському обліку на суму 10 730 тис. грн., з одночасним виключенням цієї суми із 
складу статті «Інші оборотні активи». 

 
4.3.3 Витрати майбутніх періодів 
 
Для цілей складання консолідованого балансу Компанією проведена перекласифікація 

статті «Витрати майбутніх періодів» станом на 31.12.18 р., що відображено трансформаційним 
записом: 

Д-т Нерозподілені прибутки (збитки)                                                            494 тис. грн. 
Д-т Аванси видані                                                                                            533 тис. грн. 
К-т Витрати майбутніх періодів                                                                            1 027 тис. грн. 

 
Інформація про зміни в статті «Витрати майбутніх періодів», здійснені при трансформації 

консолідованого балансу відповідно до вимог МСФЗ. 
 

Таблиця 10 
тис. грн. 

Назва статті балансу Станом на 
31.12.2017 року 

Станом на 
31.12.2018 року 

Загальна сума витрат майбутніх періодів за даними 
балансу (МСФЗ) 9 814 6 096 

Виправлення помилки шляхом коригування  сальдо 
нерозподіленого прибутку 3 983 - 

Аванси видані 725 532 
Витрати періоду (збитки) 96 494 
Витрати майбутніх періодів після проведення 
трансформації (МСФЗ)  5 010 5 068 

 



 
 
4.4. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 
 
Поточні забезпечення 
 
Інформація про види та зміни у поточних забезпеченнях за результатами 2018 року 

Таблиця 11 
тис. грн. 

№ 
з/п Найменування показника 

На початок 
року 

Нараховано 
(створено) 
за звітний 

період 

Використано 
у звітному 

періоді 

Сторновано 
раніше 

створеного 
резерву 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 
Забезпечення на виплату 
відпусток 127 431 170 533 153 081 1 607 143 277 

2 
Забезпечення виплат винагороди 
за вислугу років 5 663 12 465 12 280 1 637 4 212 

3 
Забезпечення виплат винагороди 
за підсумками роботи за рік 8 093 6 209 6 696 2 458 5 148 

4 
Забезпечення матеріального 
заохочення 11 328 41 322 34 741 6 256 11 653 

5 

Інші забезпечення (виплати за 
обтяжливими контрактами, 
витрат по тимчасових будівлях і 
спорудах на виробництві) 4 759 6 345 730 26 10 648 

  Всього забезпечень 157 275 236 874 207 528 11 983 174938 
 
 
Довгострокові забезпечення 
 
Довгострокові забезпечення підприємств Групи складаються із забезпечень на виплати 

санкцій за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань та реєстрацію податкових накладних, а 
також під судові справи.  

Враховуючи важкий фінансовий стан у підприємств Групи наявні суттєві суми 
прострочених зобов’язань за податками і зборами (податковий борг), за яким територіальними 
відділеннями ДФС на дату затвердження фінансової звітності не були винесені податкові 
рішення про застосування штрафних санкцій.  

Керуючись МСФЗ 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи», на дату 
переходу дочірніх підприємств Компанії на МСФЗ здійснені додаткові нарахування забезпечень 
за рахунок сальдо нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).  

Нарахування забезпечень за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань та реєстрацію 
податкових накладних базується на оцінці керівництвом Компанії та її дочірніх підприємств 
ймовірності вибуття у майбутніх періодах економічних вигід для погашення штрафних 
(фінансових) санкцій та пені за податками і зборами при отриманні податкових рішень. 

Нижче представлена інформація про визнані у консолідовані фінансовій звітності 
довгострокові забезпечення на виплату штрафних санкцій внаслідок порушення податкового 
законодавства та за результатами судових спорів. 

 
Зміни в довгострокових забезпеченнях за 2018 рік (тис. грн.): 
Залишок на 1 січня 2018 року                                                                                            388 833 



Нараховано(збільшено)за звітний період                                                                                      
164143 

Використано (сторновано) за звітний період                                                                    82 403 
Залишок на 31 грудня 2018 року                                                                                       470573 

 
Сума забезпечень на виплату штрафних санкцій, що визнана Компанією у складі інших 

операційних витрат за 2018 рік – 158 219 тис. грн. 
 
 
 

4.5 Власний капітал 
 
4.5.1. Інформація про зміни в капіталі за результатами 2018 року 
 
Протягом 2018 року статутний капітал Компанії не змінювався та становив 1 266 141 тис. 

грн. (1 272 887 простих акцій). За результатами 2018 року чистий збиток на одну просту акцію 
складає 0,24 грн., що в чотири рази перевищує аналогічний показник за 2017 рік (0,06 грн. на 
одну акцію). 

Станом на 31.12.2018 р. при здійснені процедури трансформації консолідованої фінансової 
звітності Компанією зменшено суму додаткового капіталу шляхом проведення таких записів: 

1) Зменшення суми капіталу в дооцінках та додаткового капіталу в частині дооцінки 
основних засобів та списання об’єктів житлового фонду: 

- списання суми дооцінки активів: 
Д-т Капітал у дооцінках                                                                      104 013 тис. грн. 
К-т Нерозподілені прибутки (збитки)                                                             104 013 тис. грн. 

 
2) Станом на 30.06.2018 р. при здійснені процедури трансформації фінансової звітності ДП 

«ШРБУ-100»  збільшено додатковий капітал шляхом проведення такого запису: 
Д-т Цільове фінансування                                                                                 825 тис. грн. 
К-т Додатковий капітал                                                                                             825 тис. грн. 
 
3) У зв’язку з відсутністю затверджених Компанією програм із визначенням напрямків 

використання створеного резервного капіталу, стаття «Резервний капітал», що становить 1 334 
тис. грн., підлягає перекласифікації до складу статті «Нерозподілений прибуток (збиток)». Під 
час процедури трансформації фінансової звітності здійснено запис: 

Д-т Резервний капітал                                                                                     1 335 тис. грн. 
К-т Нерозподілені прибутки (збитки)                                                                    1 335 тис. грн. 

 
 

4.5.2. Вплив переходу дочірніх підприємств на МСФЗ на нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) та інші статті власного капіталу Компанії 

 
У зв’язку з переходом дочірніх підприємств на застосування МСФЗ на звітні дати були 

проведені наступні трансформаційні записи та перекласифікації для цілей складання фінансової 
звітності: 

1) Необоротні активи: 
- зменшення корисності основних засобів та незавершених капітальних інвестицій; 
- списання об’єктів житлового фонду, що не контролюються та не використовуються 

підприємствами Групи у господарській діяльності (відсутні економічні вигоди); 



- списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів з 
нульовою балансовою вартістю; 

- перекласифікація об’єктів інвестиційної нерухомості, що обліковуються за моделлю 
собівартості, до складу основних засобів; 

- перекласифікація частини об’єктів незавершених капітальних інвестицій; 
- визнання у складі інших необоротних активів авансів на придбання основних засобів; 
- списання частини довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних 

активів, що не відповідали критеріям визнання активами (кошти на рахунках 
фінансових установ у стадії ліквідації, активів у зоні АТО/ООС); 

- перекласифікація на дату переходу додаткового капіталу, пов’язаного з дооцінками 
основних засобів, до складу нерозподіленого прибутку (збитку) підприємств Групи. 

2) Оборотні активи: 
- списання частини виробничих запасів до чистої вартості реалізації; 
- списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резервів сумнівних 

боргів щодо дебіторів, по яким встановлені законодавчі обмеження (не перевищує 1,5 
роки); 

- перекласифікація витрат майбутніх періодів; 
- коригування вартості необоротних активів, утриманих для продажу; 

3) Зобов’язання та забезпечення: 
- Нарахування довгострокових забезпечень на виплату санкцій за порушення 

податкового законодавства; 
- Нарахування забезпечень або інших поточних зобов’язань за судовими спорами з 

кредиторами, щодо яких існувала висока ймовірність програшу справи; 
- окремі перекласифікації статей зобов’язань 

4) Інші коригування, здійснені дочірніми підприємствами в окремій фінансовій звітності, 
пов’язані з впливом переходу на МСФЗ або виправленням помилок. 
 
Вплив переходу дочірніх підприємств внаслідок застосування МСФЗ на власний капітал у 

окремій фінансовій звітності за попередніми ЗПБО з його власним капіталом за МСФЗ на дату 
переходу (01.01.18 р.) та останню дату балансу (31.12.18 р.) у розрізі статей балансу наведено 
нижче (у таблиці представлені зведені дані по статтям, до процедури консолідації). 

Таблиця 12 
Тис. грн. 

Актив 
На початок 

звітного 
періоду 

Станом на 
01.01.2018 

після 
трансфор-

мацій  
(МСФЗ) 

На початок 
звітного 
періоду   
(МСФЗ) 

Після 
коригувань 

На кінець 
звітного 
періоду  

На кінець 
звітного 
періоду 
після 

трансфор-
мацій* 

(МСФЗ) 

На кінець 
звітного 
періоду  
(МСФЗ) 

Після 
коригуван-

ня  
1  2 3 4 5 6 7 

I. Необоротні активи             
Нематеріальні активи 2 483 768 3 007 263 3 007 263 3 203 377 3 203 377 3 203 377 
  первісна вартість 2 489 771 3 010 322 3 010 322 3 208 170 3 206 755 3 206 755 
  накопичена амортизація 6 003 3 059 3 059 4 793 3 378 3 378 
Незавершені капітальні 
інвестиції 163 221 11 912 0 26 663 11 651 0 
Основні засоби 1 198 412 1 358 233 1 402 098 1 377 346 1 386 820 1 441 544 
  первісна вартість 3 063 185 3 651 296 3 687 124 4 034 258 3 741 486 3 797 365 
  знос 1 864 773 2 293 063 2 285 026 2 656 912 2 354 666 2 355 821 
Інвестиційна нерухомість 50 624 51 334 0 60 967 61 007 0 



  первісна вартість 61 852 62 816 0 84 348 84 388 0 
  знос 11 228 11 482 0 23 381 23 381 0 
інші фінансові інвестиції 1 271 952 1 266 604 1 266 604 1 266 604 1 266 604 1 266 604 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість 20 833 22 525 22 525 20 132 20 090 20 090 
Відстрочені податкові активи 0 0 69 021 0 0 80 137 
Інші необоротні активи 13 918 5 426 3 710 4 620 4 633 219 925 
Усього за розділом I 5 202 728 5 723 297 5 771 221 5 959 709 5 954 182 6 231 677 

II. Оборотні активи             
Запаси 529 712 492 242 476 651 548 783 553 112 498 421 
Виробничі запаси 483 758 458 544 458 544 476 123 480 452 480 452 
Незавершене виробництво 30 127 20 620 5 029 57 475 57 475 2 784 
Готова продукція 12 406 12 285 12 285 14 394 14 394 14 394 
Товари 3 421 793 793 791 791 791 
Поточні біологічні активи 18 118 118 155 155 155 
Векселі одержані 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

532 643 507 061 517 968 499 777 499 417 
555 380 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: за виданими 
авансами 

71 812 68 124 59 470 70 542 69 573 
60 837 

  з бюджетом 11 435 10 089 10 089 45 877 45 877 45 877 
  у тому числі з податку на 
прибуток 5 419 3 413 3 413 2 912 2 912 2 912 
  Дебіторська заборгованість 
за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

67 874 51 875 51 875 53 427 53 427 
53 427 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 14 020 20 784 20 784 241 343 245 057 28 085 
Поточні фінансові інвестиції 0 0 0 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 97 212 97 211 97 211 200 768 200 768 200 768 
Витрати майбутніх періодів 9 814 5 831 5 010 6 339 6 096 5 068 
Інші оборотні активи 62 250 55 547 46 103 46 340 44 240 34 356 
Усього за розділом II 1 401 790 1 313 882 1 290 279 1 718 351 1 722 722 1 487 374 

III. Необоротні активи, 
утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
91 938 17 574 17 574 12 304 10 212 

10 212 
Баланс 6 696 456 7 054 753 7 079 074 7 690 364 7 687 116 7 729 263 

I. Власний капітал            
Зареєстрований капітал 2 433 043 2 433 043 2 433 043 2 433 199 2 433 199 2 433 199 
Капітал у дооцінках 180 933 99 554 0 104 013 104 013 0 
Додатковий капітал 2 924 734 3 443 324 3 426 633 3 611 744 3 611 744 3 596 579 
Резервний капітал 1 334 1 335 0 1 335 1 335 0 
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток) -896 066 -1 401 919 -1 264 003 -1 686 493 -1 686 493 -1 544 394 
Усього за розділом I 4 643 978 4 575 337 4 595 673 4 463 798 4 463 798 4 485 384 

II. Довгострокові 
зобов'язання і забезпечення         
Відстрочені податкові 858 858 17 893 892 892 5 275 



зобов'язання 
Інші довгострокові 
зобов'язання 85 115 88 724 88 724 70 983 68 991 68 991 
Довгострокові забезпечення 0 378 413 378 413 412 888 433 898 463 268 
Цільове фінансування 825 0 0 309 960 309 960 309 960 
Усього за розділом II 86 798 467 995 485 030 794 723 813 741 847 494 

IІІ. Поточні зобов'язання і 
забезпечення             

Короткострокові кредити 
банків 61 706 61 706 61 706 36 767 36 767 36 767 
Векселі видані 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Поточна кредиторська 
заборгованість за: 
довгостроковими 
зобов'язаннями 

13 631 18 140 18 140 10 485 10 485 

10 485 
товари, роботи, послуги 915 148 913 025 913 464 1 086 709 1 077 234 1 077 673 
розрахунками з бюджетом 393 019 406 407 406 407 557 155 559 147 559 147 
у тому числі з податку на 
прибуток 7 299 7 650 7 650 3 975 6 975 6 975 
розрахунками зі страхування 47 813 51 165 51 165 64 917 64 917 64 917 
розрахунками з оплати праці 120 879 120 903 120 903 150 687 150 687 150 687 
Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними 
авансами 

67 932 67 322 57 878 67 449 66 804 
56 920 

Поточна кредиторська 
заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

54 691 54 581 54 581 55 281 55 281 
55 281 

Поточні забезпечення 135 110 157 275 157 275 195 948 174 938 174 938 
Доходи майбутніх періодів 50 50 50 33 33 33 
Інші поточні зобов'язання 150 701 155 847 151 802 201 412 208 284 204 537 
Усього за розділом IІІ 1 965 680 2 011 421 1 998 371 2 431 843 2 409 577 2 396 385 
Баланс 6 696 456 7 054 753 7 079 074 7 690 364 7 687 116 7 729 263 

 
 

 
Розділ 5. Розкриття інформації щодо трансформації та складу статей 

Звіту про сукупний дохід 
 

5.1. Трансформаційні записи 
 
На підставі наданих підприємствами групи розшифрувань складу доходів і витрат та з 

врахуванням проведених балансових коригувань, Компанією здійснені трансформаційні записи 
для формування консолідованого звіту про сукупні прибутки та збитки за 2018 р. у відповідності 
до положень МСФЗ. 

Записи передбачали наступні коригування: 
1) Коригування, пов’язанні з визнанням доходу від реалізації та списанням собівартості 

фактично завершених дорожніх робіт: 
- Чистий дохід від продажу продукції, робіт, послуг скоригований на суму 45372 тис. грн. як 

різницю між договірною вартістю робіт, які виконані та не прийняті замовниками 2018 р. 



та сумою визнаного раніше доходу (фактично виконані у попередніх звітних роках роботи, 
що включені підприємствами групи до складу доходів у 2018 р.); 

- Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг збільшена на суму 39 134 тис. грн. як 
різницю між виробничою собівартістю робіт, виконаних і не прийнятих за 2018 р., та 
собівартістю реалізованих робіт, які обліковувались у складі незавершеного виробництва 
станом на 31.12.2017 р. та були враховані у складі витрат попередніх звітних періодів при 
складанні консолідованої фінансової звітності Компанії (у періоді визнання доходу від 
реалізації); 
2) Зменшення інших операційних витрат на суму 2 115 тис. грн. у зв’язку з нарахуванням у 

поточному звітному році резервів та списанням дебіторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги з віднесенням підприємствами групи цієї суми до складу витрат в окремій фінансовій 
звітності, чиста вартість реалізації якої була скоригована при проведенні трансформації 
фінансової звітності у попередніх звітних періодах (віднесено на витрати у минулих періодах 
внаслідок нарахування резерву на знецінення таких фінансових активів). 

3) Донарахування забезпечень на майбутні виплати штрафних (фінансових) санкцій за 
порушення податкового законодавства на загальну суму 29 371 тис. грн., за якими юридичними 
службами дочірніх підприємств були надані оцінки щодо високої ймовірності виникнення 
юридичного зобов’язання та вибуття у майбутньому економічних вигід для його погашення. 

4) Коригування доходів та витрат, пов’язані із застосуванням методу капіталу відповідно 
до МСБО 20 та відображенням у консолідованій звітності основних засобів соціального 
значення, що не визнаються як активи у зв’язку з відсутністю економічних вигід від їх 
використання (об’єкти житлового фонду): 

- Зменшення інших доходів на суму вибуття та зносу основних засобів, придбаних за 
рахунок цільового фінансування (державних грантів), що пов’язано із застосуванням 
методу капіталу для обліку державних грантів, які відповідно до МСБО 20 
відображаються поза прибутком або збитком. Сума коригування складає 30 535 тис. 
грн. 

- Коригування інших доходів на суму амортизації безоплатно отриманих 
(оприбуткованих при інвентаризації) об’єктів основних засобів на суму 2 385 тис. грн., 
що відповідно до МСБО 20 відображаються поза прибутком або збитком. 

- Коригування інших доходів та  інших операційних витрат на суму 1 003 тис. грн., що 
пов’язане з нарахуванням зносу та вибуттям об’єктів житлового фонду, що не 
визнаються як активи у зв’язку з відсутністю економічних вигід від їх використання, та 
які були списані з балансу при складанні першої консолідованої фінансової звітності за 
МСФЗ. 

5) Коригування витрат з податку на прибуток за рахунок визнання ВПА/ВПЗ на загальну 
суму 23 734 тис. грн. 

6) Збільшення інших операційних витрат ДП «Житомирський облавтодор» на суму 189 
тис. грн. за рахунок визнання зобов’язань з оплати санкцій за судовими рішеннями, датованими 
2018 роком. 
 
 

Трансформація статей розділу І «Фінансові результати»  
звіту про сукупний дохід за 2018 рік 

 
Таблиця 13 

тис. грн. 

 Назва статті Звіту про сукупний 
дохід 

Код 
рядка 

Дані Звіту за 
П(С)БО 

Трансформаційні 
записи 

Дані Звіту за 
М(С)БО 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 



Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 2000   6542154   45335   6587489 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 

6471799   39099   6510898   

Валовий:              
прибуток 2090   70355   6236   76591 

збиток 2095             

Інші операційні доходи 2120   199246       199246 
Адміністративні витрати 2130 218319       218319   
Витрати на збут 2150 7721       7721   

Інші операційні витрати 2180 363783   29560 3118 390225   

Фінансовий результат від 
операйційної діяльності:  

            

прибуток 2190        
збиток 2195   -320222   -20206   -340428 
Доход від участі в капіталі 2200           0 

Інші фінансові доходи 2220   48       48 
Інші доходи 2240   44466 33924     10542 
Фінансові витрати 2250 2954       2954   
Інші витрати 2270 1374       1374   
Фінансовий результат від 
операйційної діяльності:  

            

прибуток 2290        

збиток 2295   -280036   -54130   -334166 

Витрати (дохід) з податку на 
прибуток 2300 

4609     23734  19125 

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 2305 

            

Чистий фінансовий результат:              

прибуток 2350        
збиток 2355   -284645   -30396   -315041 

 
 

5.2. Розкриття інформації про інші операційні, фінансові та інші доходи і витрати Компанії 
за звітний рік 

 
Таблиця 14 

тис. грн. 

Найменування показника Доходи Витрати 
1. Інші операційні доходи і витрати,  
в тому числі: 199 246 390 225 

Операційна оренда активів 32 608 10 410 
Реалізація інших оборотних активів 34 228 34 577 
Відшкодування одержані; штрафи, пені, неустойки визнані 14 002 220 990 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-
культурного призначення 3 841 6 381 

Благодійна допомога та безоплатно надані/отримані активи 20 267 64 



Врегулювання (списання) сумнівної та безнадійної 
заборгованості 28 153 2 842 

Інші непродуктивні витрати і втрати (нестачі і втрати від 
псування цінностей, витрати від знецінення, виплати по 
виконавчим листам, відшкодування судового збору, 
держмита) 

- 

 
13 640 

Інші операційні доходи і витрати 66 147 101 321 
2. Інші фінансові доходи і витрати,  
в тому числі: 48 2 954 

Відсотки - 848 
Розстрочення податкових платежів - 2 106 
Інші фінансові доходи і витрати 48 - 
3. Інші доходи і витрати 10 542 1 374 
Списання необоротних активів та оприбуткування ТМЦ 9 924 1 085 
Реалізація (списання) фінансових інвестицій - - 
Доходи та витрати від не операційних курсових різниць 66 43 
Інші доходи і витрати 552 246 

 
 

5.3. Податок на прибуток 
Таблиця 15 

тис. грн. 
№ 
з/п 

Розрахунок витрат (доходу) з податку на прибуток 
Компанії за 2018 рік 

2017 2018 

1 Поточні податкові витрати (дохід) 10 083 4 609 
2 сума відстрочених податкових витрат (доходу) (135) (23 734) 
3 Витрати (дохід) з податку на прибуток 9 948 (19 125) 
 

На дату переходу на застосування МСФЗ (1 січня 2018 року) дочірніми підприємствами 
здійснені коригування, що вплинули на виникнення тимчасових податкових різниць та визнання 
відстрочених податків. Інформація про такі коригування та відстрочений податок, пов'язаний зі 
змінами статей власного капіталу при переході дочірніх підприємств на МСФЗ, представлена 
нижче в таблиці. 

Таблиця 16 
тис. грн. 

 
 
 

№ 
з/п 

 
 
 

Найменування ДП 

Відстрочені податкові активи (+) або 
зобов’язання (-) у розрізі проведених 
коригувань 

 
Разом вплив 
коригувань 

на ВПА/ВПЗ 
станом на 
01.01.18 р. 

Дооцінка/ 
уцінка 

основних 
засобів 

Збільшення 
резерву 

сумнівних 
боргів 

Збільшення 
забезпечень 

1 ДП "Вінницький облавтодор" 0 0 0 0 
2 ДП "Волинський облавтодор" -48 38 2421 2411 
3 ДП "Дніпропетровський облавтодор" -208 0 1028 820 
4 ДП "Донецький облавтодор" 3597 33 3543 7173 
5 ДП "Ексбуд" 0 0 0 0 



6 ДП "Житомирський облавтодор" 0 0 7274 7274 
7 ДП "Закарпатський облавтодор" -303 143 3626 3467 
8 ДП "Запорізький облавтодор" -1990 45 6084 4139 
9 ДП "Західдорвибухпром" 0  0 0 0 
10 ДП "Івано-Франківський облавтодор" -93 449 3024 3380 
11 ДП "Київський облавтодор" 0 130 0 130 
12 ДП "Київський облдорупр" -1154 0 3048 1894 
13 ДП "Кіровоградський облавтодор" -1670 123 17793 16246 
14 ДП "Луганський облавтодор" 156 4 0 160 
15 ДП "Львівський дорсервіс" 0  0 0 0 
16 ДП "Львівський облавтодор" -8617 0 0 -8617 
17 ДП "Миколаївський облавтодор" -1065 0 589 -476 
18 ДП "Одеський облавтодор" 0  2 299 301 
19 ДП "ОК "Поділля" 47 0 0 47 
20 ДП "Пансіонат "Дорожник" 0  0 0 0 
21 ДП "Полтавський облавтодор" -84 401 2432 2749 
22 ДП "Рівненський облавтодор" -13 162 3186 3335 
23 ДП "Сумський облавтодор" -699 19 962 282 
24 ДП "Тернопільський облавтодор" -942 111 499 -332 
25 ДП "Харківський облавтодор" -104 99 1418 1413 
26 ДП "Херсонський облавтодор" 0  0 0 0 
27 ДП "Хмельницький облавтодор" -1367 0 0 -1367 
28 ДП "Черкаський облавтодор" -87 239 8058 8210 
29 ДП "Чернівецький облавтодор" 102 22 1976 2100 
30 ДП "Чернігівський облавтодор" 1307 969 1986 4262 
31 ДП "ШРБУ-100" -197 137 697 637 
32 АТ ДАК (апарат управління) 0 0 0 0 
  РАЗОМ -13432 3127 69942 59636 

 
 
 

Розділ 6. Інша інформація, необхідна для розуміння звітних даних 
 

6.1. Розкриття інформації про пов’язані сторони 
 
Пов'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або 

здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, 
як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те які 
сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і 
виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 221 засновником 
Компанії є держава в особі Державного агентства автомобільних доріг України (далі – 
Укравтодор), яке як вищий орган здійснює управління. Укравтодор є пов’язаною особою 



Компанії, а його регіональні структури – Служби автомобільних доріг у областях є основними 
замовниками дорожньо-експлуатаційних робіт, що виконуються Компанією. 

Господарські операції підприємств групи з пов’язаними особами здійснюються за цінами, 
сформованими за правилами визначення вартості дорожніх робіт (СОУ) на підставі проведених 
тендерних процедур та укладених договорів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг. 
Розрахунки відбуваються у грошових коштах після фактичного виконання робіт в межах 
наявного у замовника фінансування. З врахуванням зазначеного, суттєва частина виконаних 
підприємствами групи робіт приймається замовником із запізненням (в наступних звітних 
періодах), замовник відмовляється своєчасно документувати факт виконання дорожніх робіт у 
періоді їх виконання, та вимагає оформлення відповідних первинних документів (актів т.ф. КБ-
2в та довідок т.ф. КБ-3) у періоді надходження коштів. Акти звірки взаєморозрахунків або інші 
документи, що підтверджують наявність у підприємств групи дебіторської заборгованості за 
виконані роботи, такими замовниками у більшості випадків не підписуються. Такий підхід 
замовника до відшкодування вартості виконаних робіт дочірніми підприємствами Компанії 
призводить до виникнення фінансових та економічних втрат. 

Кошторисна вартість виконаних, але не прийнятих регіональними Службами 
автомобільних доріг дорожньо-експлуатаційних робіт станом на 31.12.2018 р. складає 397 367 
тис. грн., у тому числі: 

- 329 607 тис. грн. - за роботи, виконані за 2018 рік; 
- 67 760 тис. грн. - за роботи, виконані у попередніх роках. 

 
6.2. Умовні зобов’язання і невизнані договірні зобов’язання 

 
Підприємства групи є відповідачами у різних судових та арбітражних процесах, 

позивачами в яких виступають постачальники та підрядники (щодо несвоєчасних розрахунків та 
порушення умов договорів купівлі-продажу), контролюючі органи (щодо нарахування 
податкових зобов’язань, оскарження вимог Держаудитслужби), а також інші особи (щодо 
відшкодування завданих збитків, тощо). 

На думку керівництва підприємств групи, їх позиція щодо зазначених судових спорів є 
юридично обґрунтованою в достатній мірі, і тому остаточні рішення щодо таких питань не 
матимуть негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності групи. Відповідно, 
при складанні консолідованої фінансової звітності забезпечення для відшкодування таких 
потенційних зобов’язань перед постачальниками (підрядниками) та бюджетом не створювались. 
Інформація про заявлені суми грошових вимог у розрізі підприємств групи, за якими існують 
непередбачені зобов’язання станом на 31 грудня 2018 року, наведено нижче в таблицях. 

 
Відомості щодо позовних вимог, пред’явлених до дочірніх підприємств та відкритих справ 
виконавчого провадження, в яких підприємства групи виступають боржниками станом на 

31.12.2018 р. 
 

Таблиця 17 
тис. грн. 

 
№ 
з/п Підприємство Групи Сума боргу Сума 

санкцій  

Сума судового 
та 

виконавчого 
збору 

Всього 

1 ДП "Вінницький облавтодор" 3 557 0 217 3 774 
2 ДП "Волинський облавтодор" 2 064 2 456 41 4 561 
3 ДП «Дніпропетровський 

облавтодор» 43 460 2 619 548 46 627 

4 ДП «Донецький облавтодор» 1 961 1 439 41 3 441 



5 ДП «Житомирський облавтодор» 92 3 2 97 
6 ДП "Закарпатський облавтодор" 16 166 1 458 296 17 920 
7 ДП "Запорізький облавтодор" 3 006 880 60 3 946 
8 ДП "Кіровоградський 

облавтодор" 18 292 5 368 243 23 903 

9 ДП "Київський облдорупр" 42 326 8 338 787 51 451 
10 ДП "Луганський облавтодор" 12 932 1 876 221 15 029 
11 ДП «Львівський облавтодор» 6 288 192 71 6 551 
12 ДП "Миколаївський облавтодор" 6 595 0 36 6 631 
13 ДП "Одеський облавтодор" 34 111 4 948 213 39 272 
14 ДП "Полтавський облавтодор" 7 318 41 41 7 400 
15 ДП "Рівненський облавтодор" 7 976 3 534 171 11 681 
16 ДП «Сумський облавтодор» 185 966 2 301 416 188 683 
17 ДП "Тернопільський облавтодор" 12 574 6 634 255 19 463 
18 ДП "Харківський облавтодор" 324 638 14 976 
19 ДП "Херсонський облавтодор" 24 285 2 511 220 27 016 
20 ДП "Хмельницький облавтодор" 44 849 19 136 398 64 383 
21 ДП "Черкаський облавтодор" 5 608 514 92 6 214 
22 ДП "Чернівецький облавтодор" 1 103 4 12 1 119 
23 ДП "Чернігівський облавтодор" 28 444 103 290 28 837 
24 ДП "ШРБУ 100" 6 929 1 581 172 8 682 
 РАЗОМ 516 226 66 574 4 857 587 657 

 
Відомості щодо оскаржених повідомлень-рішень, пред’явлених до Компанії органами ДФІ, ДФС 

та іншими контролюючими органами станом на 31.12.2018 року 
 

Таблиця 18  
тис. грн. 

№ 
з/п Підприємство Групи Сума боргу Сума 

санкцій  

Сума 
судового 

збору 
Всього 

1 ДП "Волинський облавтодор" 7 343 751 1 8 127 
2 ДП «Дніпропетровський облавтодор» 13 856 0 117 13 973 
3 ДП «Донецький облавтодор» 2 492 77 0 2 569 
4 ДП «Житомирський облавтодор» 32 798 8 154 104 41 056 
5 ДП "Закарпатський облавтодор" 17 015 17 266 381 34 662 
6 ДП "Запорізький облавтодор" 19 788 0 0 19 788 
7 ДП «Івано-Франківський облавтодор» 27 924 0 12 27 936 
8 ДП "Кіровоградський облавтодор" 59 372 4 650 279 64 301 
9 ДП "Київський облдорупр" 13 810 1 211 400 15 421 

10 ДП "Луганський облавтодор" 4 335 0 0 4 335 
11 ДП "Миколаївський облавтодор" 6 311 0 0 6 311 
12 ДП "Одеський облавтодор" 71 601 40 476 6 112 083 
13 ДП "Полтавський облавтодор" 17 223 0 0 17 223 
14 ДП "Рівненський облавтодор" 25 174 5 122 6 30 302 
15 ДП «Сумський облавтодор» 1 415 1 120 49 2 584 
16 ДП "Тернопільський облавтодор" 28 937 0 0 28 937 
17 ДП "Харківський облавтодор" 23 919 32 569 24 520 
18 ДП "Херсонський облавтодор" 10 265 1 369 187 11 821 
19 ДП "Хмельницький облавтодор" 3 054 818 16 3 888 
20 ДП "Черкаський облавтодор" 43 435 5 027 591 49 053 



21 ДП «Чернівецький облавтодор» 74 7 0 81 
22 ДП "Чернігівський облавтодор" 22 681 1 259 10 23 950 
23 ДП «Вінницький облавтодор» 2 549 1 131 66 3 746 
24 ДП «Львівський облавтодор» 32 148 2 182 
25 ДП «ШРБУ 100» 2 312 0 0 2 312 

 РАЗОМ 457 715 88 618 2 796 549 161 

 
Інформація про штрафні (фінансові) санкції, інфляційні, пеню, 3% річних та 

відшкодування судового збору, що наведені вище у таблицях, класифіковані Компанією як 
умовні зобов’язання, які регулярно оцінюються управлінським персоналом Компанії, щоб 
визначити, чи стало ймовірним вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди. Якщо 
управлінський персонал Компанії з високою ймовірністю оцінює вибуття майбутніх 
економічних вигід за результатами судових справ, які раніше розглядалися як умовні 
зобов'язання, в такому звітному періоді визнаються забезпечення за  судовими спорами або інші 
поточні зобов’язання (при набутті судового рішення законної сили). 
 

6.3. Розкриття інформації щодо ризиків та загроз, пов’язаних з майном підприємств 
групи та можливості їх подальшого функціонування 
 
Консолідована фінансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її 

функціонування в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в 
ході звичайної діяльності. Таким чином, консолідована фінансова звітність не містить будь-
яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Компанія була 
неспроможною продовжувати свою діяльність у майбутньому. Водночас, Компанія вважає за 
доцільне розкрити інформацію щодо відомих на момент оприлюднення звітності ризиків і 
обмежень, що описані нижче. 
 
1) Обмеження, пов’язані з відсутністю достовірної фінансової інформації про стан 
активів, капіталу та зобов’язань підприємств групи, що знаходяться на тимчасовою 
окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції. 
 

Внаслідок тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим 
Компанія припинила свою діяльність в регіоні та не здійснює контролю над підприємствами 
Групи, що знаходяться на цій території, а саме: ДП «Кримавтодор» та ДП «Севастопольський 
упрдор». 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та 
правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована територія є 
невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції і законів 
України. Згідно з отриманим Державним агентством автомобільних доріг роз’ясненням від 
Державної казначейської служби України (лист від 30.04.2014 р. № 17-08/426-10442) 
законодавчі підстави для внесення змін до обліку об’єктів державної власності, що знаходяться 
на тимчасово окупованій території, відсутні. 

Зазначаємо також, що у зв’язку з проведенням військових дій на території Донецької та 
Луганської області, ДП «Донецький облавтодор» та ДП «Луганський облавтодор» втратили 
контроль над частиною активів та їх утримувачами (філіями).  

Філії ДП «Луганський облавтодор», що знаходяться в зоні проведення АТО (ООС) та на 
непідконтрольній території України: 

- філія «Антрацитівська ДЕД»; 
- філія «Краснодонський РАД»; 
- філія «Лутугінський РАД»; 



- філія «Перевальський РАД»; 
- філія «Свердловський РАД»; 
- філія «Слов’яносербський РАД»; 
- філія «Луганська ДЕД». 
Філії ДП «Донецький облавтодор», що знаходяться в зоні проведення АТО (ООС) та на 

непідконтрольній території України: 
- філія «Новоазовський автодор»; 
- філія «Тельманівський автодор»; 
- філія «Харцизький автодор»; 
- філія «Шахтарський автодор»; 
- частина філії «Автодор №3»; 
- дебальцівська дільниця філії «Артемівська ДЕД»; 
- філія «Мар’їнский автодор». 
Керівництво даних підприємств групи не володіє інформацією щодо наявності майна 

вищеперелічених філій та їх стану. Після стабілізації ситуації у даних регіонах підприємства 
групи проведуть суцільну інвентаризацію майна з метою визначення збитків від форс-мажорних 
обставин та налагодження виробничих і облікових процесів. 

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2014 р. № 718 «Про внесення 
змін до Порядку подання фінансової звітності» в річній фінансовій звітності інформація про 
активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, та зобов'язання і 
власний капітал, які не можуть бути документально підтверджені у зв'язку з відсутністю 
доступу до відповідних первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, 
відображається за даними бухгалтерського обліку. 

Управлінський персонал Компанії наголошує на суттєвій невизначеності, пов'язаній з 
відсутністю достовірної фінансової інформації, необхідної для відображення статей активів, 
зобов’язань і капіталу даних дочірніх підприємств, а також щодо здатності контролювати 
вищевказані частини дочірніх підприємств. 

Відповідно до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» інвестор, незалежно від 
характеру його участі у суб'єкті господарювання (об'єкті інвестування), визначає, чи є він 
материнським підприємством шляхом оцінки, чи контролює він об'єкт інвестування. Водночас, 
Компанія не має владних повноважень щодо вищевказаних об’єктів інвестування та, відповідно, 
не має здатності використовувати такі права з метою впливу на результати їх діяльності. Отже, 
згідно з параграфом 7 МСФЗ 10 дочірні підприємства (їх філії), які перебувають на тимчасово 
окупованій території та в зоні ООС, на дату складання і подання консолідованої фінансової 
звітності не перебувають під контролем Компанії. 

Управлінським персоналом Компанії, керуючись МСФЗ 10, при проведенні процедури 
консолідації статей балансу дочірніх підприємств, які перебувають на тимчасово окупованій 
території та окремих філій, що знаходяться у зоні проведення ООС, прийнято рішення про 
відображення їх у відповідності до даних бухгалтерського обліку материнської компанії – у 
складі інших довгострокових фінансових інвестицій. При складанні консолідованої звітності 
Компанії процедури консолідації до таких статей не застосовувались. Загальна балансова 
вартість таких активів станом на 31.12.2018 р. складає 99 065 тис. грн. 

Окрім того, у складі статей балансу ДП «Луганський облавтодор» відображено вартість 
активів філій «Сватівський РАД» та «Станично-Луганський РАД», щодо яких було неможливо 
провести інвентаризацію у зв’язку з відсутністю можливості їх фізичного перерахунку та огляду 
(недоступність у зв’язку з мінуванням території), що підтверджується офіційними документами 
компетентних органів (експертні висновки, акти огляду, тощо). Згідно з п. 8 Положення про 
інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 02.09.2014 р. № 879, підприємства, що знаходяться на території проведення 
антитерористичної операції, проводять інвентаризацію тоді, коли стане можливим забезпечити 



безпечний та безперешкодний доступ до активів, первинних документів і регістрів 
бухгалтерського обліку. 

 
2) Інформація про обмеження використання майна, пов’язані з його арештом,  

процедурою банкрутства, санації або інших дій чи правочинів 
 

Таблиця 19 
тис. грн. 

Найменування підприємства 
Групи 

Сума 
арештованих 

коштів 
Додаткова інформація 

ДП «Вінницький облавтодор» 57  
ПП «Вальдес»  наказ № 32/185 від 26.11.2009, що видав: 
Господарський суд м. Києва    829030 грн. ВП №22346038 
ідентифікатор відсутній 

ДП «Житомирський облавтодор» 205 ГУ ДФС у Житомирській області, інкасове доручення 

ДП "Рівненський облавтодор" 32 836 
 

Відділ примусового виконання рішень УДВС ГЮ у 
Рівненській області  ЗВП № 4243745 від 05.01.2016 

ДП «Запорізький облавтодор» 30 756 За  зведеним Виконавчим Провадженням №39951778 
 

ДП "Івано-Франківський 
облавтодор" 11 981 За зведеним виконавчим провадженням, згідно постанови 

від 22.09.2014 року та від  20.10.2015 року 

ДП "Кіровоградський облавтодор" 16 025 Зведене виконавче провадження № 27768899 

ДП "Львівський облавтодор" 11 281 
 Виконавчі провадження 

ДП "Полтавський облавтодор" 42 646 
 Виконавчі провадження 

ДП «Сумський облавтодор» 146 Виконавчі провадження 

ДП "Тернопільський облавтодор" 50 812 Зведене виконавче провадження №36035661 від 15.01.13 
р. Накладений арешт на всі рахунки облавтодору та філій 

ДП "Черкаський облавтодор" 11 581 Арешт згідно постанови від 06.11.2015 р., ВП № 48817312 

ДП  «Чернівецький облавтодор» 7 

Постанова про арешт коштів боржника  ВП №45565760 
від 23.03.2015 року, з врахуванням виконавчого збору та з 
врахуванням витрат на проведення виконавчих дій 
4363537,99грн. 

ДП "ШРБУ 100" 597 Зведене ВП №49718217 

ДП «Харківський облатодор» 55 
 Виконавче провадження № 50549780  

ВСЬОГО: 208 985 - 

 
 

3) Податкові ризики 
 
Унаслідок недостатнього та несвоєчасного фінансування виконуваних робіт з 

експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення у підприємств групи 
виникають податкові борги з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, 
єдиного соціального внеску та інших податків і зборів, у зв’язку з чим існують істотні фіскальні 



ризики застосування до підприємств групи штрафних санкцій та пені за порушення термінів 
сплати узгоджених податкових зобов’язань, несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та 
виникнення додаткових фінансових витрат при отриманні рішень про розстрочення податкових 
платежів.  

Штрафні санкції та пеня, щодо яких на дату балансу не були отримані податкові 
повідомлення-рішення, відображаються підприємствами Групи як забезпечення наступних 
витрат і платежів, оскільки управлінський персонал оцінює їх як існуюче юридичне 
зобов’язання внаслідок минулих подій (порушення податкового законодавства). Інформація про 
такі забезпечення представлена в п. 4.4. Приміток. 

Фінансова інформація по оскаржуваним рішенням фіскальних органів щодо нарахування 
податків, зборів та штрафних санкцій (пені) представлена у консолідованій фінансовій звітності 
в залежності від оцінки керівництвом підприємств групи (юридичних служб) ймовірності 
прийняття позитивного рішення, а саме: при низькій ймовірності були нараховані забезпечення 
(п. 4.5. Приміток); при оцінці ймовірності як високої інформація наведена у складі умовних 
зобов’язань (п. 6.2 Приміток). 

Таким чином, керівництво Компанії наголошує на існуванні високих фіскальних ризиків у 
Компанії та її дочірніх підприємств, що у подальшому можуть мати суттєвий негативний вплив 
на їх фінансово-господарську діяльність та можливість належного виконання визначених 
Статутом функцій у сфері дорожнього господарства. 

 
6.4. Вплив інфляції на монетарні статті 

 
Керівництвом Компанії здійснено аналіз за показниками, наведеними у підпунктах «в» і 

«г» параграфа 3 МСБО 29 стосовно відповідності економіки країни умовам гіперінфляції та 
оцінено економічний стан в Україні як такий, що не відповідає ситуації, яка характеризується 
гіперінфляцією. Зважаючи на вищевказане, керівництвом Компанії прийнято рішення не 
проводити перерахунок фінансової звітності за 2018 рік згідно МСБО 29. 

 
6.5. Події після дати балансу 
  
Події після дати балансу відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати 

балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Компанії - відсутні. 
 
 
 
 
 

Т.в.о. Голови правління       _____________         Р. В. Косинський 
 
Головний бухгалтер             _____________          Н. М. Білоконь 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВ "Аудиторська фiрма " 

Промислова Аудиторська Спiлка" 
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

33100397 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

 04073,м. Київ, пр. С. Бандери 23 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

3464 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 347/8, дата: 29.06.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Думка iз застереженням 
Ми провели аудит рiчної 

консолiдованої фiнансової звiтностi 
Акцiонерного товариства "Державна 
акцiонерна компанiя "Автомобiльнi 

дороги України" (надалi - 
Компанiя), що складається iз 

консолiдованого звiту про 
фiнансовий стан на 31.12.2018 року, 
консолiдованого звiту про фiнансовi 

результати (звiту про сукупний 
дохiд), консолiдованого звiту про 

змiни у власному капiталi, 
консолiдованого звiту про рух 

грошових коштiв за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, i 

примiток до фiнансової звiтностi, 
включаючи стислий огляд суттєвих 

облiкових полiтик. 
На нашу думку, за винятком 

можливого впливу питань, описаних 
в роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням" нашого звiту, 

консолiдована фiнансова звiтнiсть, 
що додається, вiдображає 

достовiрно, у всiх суттєвих 
аспектах, фiнансовий стан Компанiї 
на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi 
результати та грошовi потоки за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, 
вiдповiдно до Мiжнародних 



стандартiв фiнансової звiтностi 
(надалi - МСФЗ). 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 494-А, дата: 23.01.2019 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 25.02.2019, дата 

закінчення: 24.04.2019 
11 Дата аудиторського звіту 24.04.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
1 093 200,00 

13 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Власникам цiнних паперiв, керiвництву 
АТ "ДАК "Автомобiльнi дороги України"  
та Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 
 
Звiт щодо аудиту рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi 
 
Думка iз застереженням 
Ми провели аудит рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства 
"Державна акцiонерна компанiя "Автомобiльнi дороги України" (надалi - Компанiя), що 
складається iз консолiдованого звiту про фiнансовий стан на 31.12.2018 року, консолiдованого 
звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), консолiдованого звiту про змiни у 
власному капiталi, консолiдованого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на 
зазначену дату, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий огляд суттєвих 
облiкових полiтик. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки 
iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її 
фiнансовi результати та грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). 
 
Основа для думки iз застереженням 
1. Як зазначено в п. 4.2.1 Примiток, права постiйного користування земельними 
дiлянками, що включенi Компанiєю до складу нематерiальних активiв, вiдображенi в 
бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi на пiдставi iнформацiї про нормативну 
грошову оцiнку. Управлiнський персонал Компанiї вiдмiчає, що оцiнка балансової вартостi 
прав користування земельними дiлянками може вiдрiзнятися вiд оцiнки, здiйсненої для цiлей 
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi до МСФЗ. Станом на 
31.12.2018 року вартiсть прав постiйного користування земельними дiлянками, вiдображена в 
консолiдованому Балансi, складає        3 176 858 тис. грн. або 49% загальної вартостi активiв 
Компанiї. Зважаючи на вiдсутнiсть активного ринку для даної групи активiв та проведення 
експертних оцiнок, ми не можемо пiдтвердити вiдповiднiсть нормативних грошових оцiнок 
земельних дiлянок їх справедливiй вартостi та розрахувати вартiсний вплив такої 
невiдповiдностi на балансову вартiсть необоротних активiв та додаткового капiталу станом на 
звiтну дату. 
2. Згiдно iз п. 6.3 Примiток, при проведеннi процедури консолiдацiї вартiсть активiв 
дочiрнiх пiдприємств, якi перебувають на тимчасово окупованiй територiї та окремих фiлiй, 
що знаходяться у зонi проведення ООС, вiдображенi Компанiєю у вiдповiдностi до даних 
бухгалтерського облiку материнського пiдприємства - у складi iнших довгострокових 
фiнансових iнвестицiй. Ми наголошуємо на невизначеностi, пов'язаної з вiдсутнiстю 



актуальної iнформацiї про стан та вартiсть активiв даних пiдприємств, а також остаточних сум 
зобов'язань, що будуть погашатись Компанiєю як правонаступником. Вiдповiдно, ми не мали 
змоги отримати достатнi i належнi аудиторськi докази для пiдтвердження вартостi активiв 
таких дочiрнiх пiдприємств станом на 31.12.2018 р., що вiдображена у консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi за балансовою вартiстю у розмiрi 99 065 тис. грн. 
3. Як це обумовлено облiковою полiтикою Компанiї, iнвестицiйна нерухомiсть 
вiдображена у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Компанiї за моделлю собiвартостi. Станом 
на 31.12.2018 р. балансова вартiсть всiх об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi складає 61 007 тис. 
грн. В п. 4.2.2 Примiток мiститься iнформацiя про балансову вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi у розрiзi пiдприємств групи. Водночас, у Примiтках не розкрита iнформацiя про 
справедливу вартiсть iнвестицiйної нерухомостi або її опис iз поясненням, чому справедливу 
вартiсть не можна достовiрно визначити вiдповiдно до вимог МСФЗ 40 "Iнвестицiйна 
нерухомiсть". 
4. Окремими дочiрнiми пiдприємствами не були визнанi зобов'язання за результатами 
розгляду цивiльних судових справ, за якими наприкiнцi 2018 р. - початку 2019 р. є рiшення на 
користь фiзичних осiб про стягнення заборгованостi з врахуванням компенсацiйних виплат. 
Ми не мали змоги визначити остаточний вплив цiєї помилки на збiльшення балансової 
вартостi поточних зобов'язань (забезпечень) станом на 31.12.2018 року, а також пов'язаний з 
ними вплив на суму iнших операцiйних витрат дочiрнiх пiдприємств за 2018 рiк у разi їх 
визнання. 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї та її 
дочiрнiх пiдприємств згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 
консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов`язки з етики вiдповiдно до 
цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 
Припущення про безперервнiсть господарської дiяльностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств 
як основи для бухгалтерського облiку розглядається нами у вiдповiдностi до МСА 570 
"Безперервнiсть дiяльностi" як таке, що Компанiя продовжуватиме свою дiяльнiсть у 
близькому майбутньому, проте iснує суттєва невизначенiсть щодо можливостi продовження 
ведення господарської дiяльностi її окремими дочiрнiми пiдприємствами. 
Внаслiдок затримки у фiнансуваннi виконаних робiт у дочiрнiх пiдприємств вiдсутнi грошовi 
кошти для здiйснення своєчасних розрахункiв з кредиторами, в тому числi з бюджетом за 
податками i зборами. Неможливiсть своєчасного розрахунку з кредиторами призвела до 
нарахування й сплати значних штрафних (фiнансових) санкцiй за судовими рiшеннями та 
рiшеннями контролюючих органiв. Сума забезпечень на виплати штрафних санкцiй за 
порушення податкового законодавства та за рiшеннями судових органiв, станом на 31.12.2018 
р. складає 463 268 тис. грн., або 6% валюти балансу (п. 4.4 Примiток). Витрати на оплату 
штрафних санкцiй, пенi, неустойки, визнанi Компанiєю за результатами 2018 року, становлять 
220 990 тис. грн. 
Iнформацiя про причини збiльшення суми витрат та зобов'язань (забезпечень) Компанiї, 
пов'язаних зi штрафними санкцiями, описанi управлiнським персоналом в п. 6.3 Примiток (пп. 
3 "Податковi ризики"). 
Звертаємо також увагу, що внаслiдок проведення кредиторами активної претензiйно-позовної 
роботи, суттєва частина майна Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств перебуває у заставi та/або 
адмiнiстративному арештi (п. 6.3. Примiток). 
За нашою оцiнкою, сума штрафних санкцiй за несвоєчасну реєстрацiю податкових накладних 



(як визнаних при отриманнi податкових повiдомлень-рiшень, так i врахованих при переглядi 
суми забезпечень) продовжуватиме суттєво зростати протягом наступних звiтних перiодiв, що 
є однiєю з основних загроз функцiонування окремих дочiрнiх пiдприємств на безперервнiй 
основi. 
Ми повiдомили провiдний управлiнський персонал про iдентифiкованi пiд час проведення 
аудиту негативнi фiнансовi та операцiйнi ознаки, що в сукупностi засвiдчують важкий 
фiнансовий стан, а також наявнiсть ознак неплатоспроможностi у окремих дочiрнiх 
пiдприємств. Окрiм згаданих вище, ми вiдмiчаємо наявнiсть таких ознак: негативнi ключовi 
фiнансовi коефiцiєнти (фiнансова стiйкiсть, лiквiднiсть, рентабельнiсть, оборотнiсть, тощо), 
втрата дочiрнiми пiдприємствами основного ринку, висока зношенiсть основних виробничих 
фондiв, надмiрне використання короткострокових позик, значнi операцiйнi збитки та значне 
зменшення вартостi активiв, що використовуються для генерування грошових потокiв. 
Таким чином, Компанiя як суб'єкт господарювання не має фiнансування для тривалого 
iснування, дiї та рiшення замовника безпосередньо впливають на роботи, якi виконуються 
дочiрнiми пiдприємствами. Зазначенi подiї та умови вiдповiдно до МСА 570 "Безперервнiсть 
дiяльностi" можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї як єдиної економiчної 
одиницi продовжувати свою дiяльнiсть з дорожньо-експлуатацiйного утримання, поточного та 
капiтального ремонту дорiг у подальшому на безперервнiй основi. 
Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 
 
Ключовi питання аудиту 
Ключовi питання - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими 
пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 
контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  
Додатково до питань, описаних в роздiлах "Основа для думки iз застереженням" та "Суттєва 
невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi", ми визначили, що описанi нижче 
питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 
 
Коригування пiдприємствами групи, здiйсненi на дату переходу на МСФЗ 
Ми визначили, що до ключового питання аудиту вiдноситься iнформацiя про здiйсненi 
дочiрнiми пiдприємствами Компанiї коригування фiнансової звiтностi на дату переходу на 
застосування МСФЗ 01.01.2018 р. Проведенi коригування обумовленi як  першим 
застосуванням дочiрнiми пiдприємствами МСФЗ, так i виправленням помилок. Вплив 
здiйснених дочiрнiми пiдприємствами коригувань на статтi консолiдованої фiнансової 
звiтностi розкритий Компанiєю у Примiтках. 
При проведеннi аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї ми виконали необхiднi 
аудиторськi процедури для пiдтвердження необхiдностi здiйснених дочiрнiми пiдприємствами 
коригувань та здiйснили вiдповiднi аналiтичнi процедури. Ми оцiнили отриманi докази та 
дiйшли висновку, що проведенi Компанiєю коригування належним чином вiдображенi у 
консолiдованої фiнансової звiтностi та розкритi у Примiтках. 
 
Судовi процеси 
Компанiя та її дочiрнi пiдприємства є сторонами у значнiй кiлькостi судових та арбiтражних 
процесiв як позивачi та вiдповiдачi. За даними судовими процесами на момент проведення 
аудиту iснувала невизначенiсть стосовно остаточних результатiв та рiшень судових органiв 
або дiй регуляторних органiв.  
Пiд час проведення аудиторських процедур ми придiлили особливу увагу правильностi 
класифiкацiї та повнотi вiдображення у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi забезпечень, 
зобов'язань, умовних зобов'язань та умовних активiв за судовими спорами, а також розкриття 
iнформацiї про суми умовних зобов'язань та умовних активiв у примiтках. Ми проаналiзували 



можливiсть та ймовiрнiсть вибуття ресурсiв, необхiдних для виконання таких зобов'язань та 
дiйшли висновку, що iнформацiя про судовi процеси та пов'язанi з ними зобов'язання, 
забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи повнiстю вiдображена в примiтках до 
консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
Iнша iнформацiя 
Суттєвi облiковi судження та пов'язанi з ними оцiнки 
Вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї права постiйного користування земельними 
дiлянками облiковуються у складi нематерiальних активiв та оцiнюються за справедливою 
вартiстю. Як вже було нами зазначено у параграфi "Основа для думки з застереженням", 
фактично вiдображення в бухгалтерському облiку та окремих балансах дочiрнiх пiдприємств 
прав постiйного користування земельними дiлянками протягом звiтного перiоду 
здiйснювалось за нормативною грошовою оцiнкою, що стало однiєю з пiдстав для модифiкацiї 
нашої думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Iнформацiя про такi нематерiальнi 
активи вказана в п. 4.2.1 Примiток. Необхiдно вiдмiтити, що чинним МСБО 38 "Нематерiальнi 
активи" у недостатнiй мiрi врегульовано питання класифiкацiї, первiсного визнання та 
подальшої оцiнки такого iдентифiкованого нематерiального активу, як право постiйного 
користування земельними дiлянками. Внаслiдок цього в Українi склалась неоднозначна 
практика вiдображення у фiнансовiй звiтностi таких активiв, а саме - вiдображення у складi 
рiзних статей необоротних активiв або повна вiдсутнiсть у складi будь-яких статей активiв, 
вибiр методу оцiнки (за справедливою вартiстю або за собiвартiстю) чи застосування рiзних 
пiдходiв до одного методу оцiнки. Суб'єкти господарювання державного сектору економiки, 
керуючись регуляторними актами та позицiєю Мiнiстерства фiнансiв України як головного 
методолога сферi бухгалтерського облiку, як правило, вiдображають такий актив у складi 
нематерiальних активiв та облiковують за справедливою вартiстю. Хочемо зауважити, що для 
правильної класифiкацiї прав користування необхiдно враховувати джерело виникнення 
активу та вимоги iнших, вiдповiдних мiжнародних стандартiв облiку. Зокрема, при отриманi 
безкоштовно вiд держави права постiйного користування земельними дiлянками згiдно з 
МСБО 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу" суб'єкт 
господарювання може обрати первiсне визнання за справедливою вартiстю для такого 
нематерiального активу (пар. 44 МСБО 38).  
Таким чином, у параграфi "Основа для думки з застереженням" ми вказали на можливi 
невiдповiдностi нормативної грошової оцiнки прав користування земельними дiлянками їх 
оцiнцi як нематерiальних активiв за справедливою вартiстю. При цьому, ми не ставимо пiд 
сумнiв обрану управлiнським персоналом Компанiї облiкову полiтику щодо оцiнки таких 
активiв при їх первiсному визнаннi за справедливою вартiстю. 
Ми також звертаємо увагу на те, що облiковою полiтикою Компанiї не деталiзованi окремi 
положення щодо значущих суджень i оцiнок управлiнського персоналу дочiрнiх пiдприємств 
та Компанiї в цiлому. Вiдсутнiсть деталiзацiї та конкретних iнструкцiй iз застосування 
окремих положень облiкової полiтики може призвести в майбутньому до неоднозначних 
трактовок цих положень управлiнським персоналом дочiрнiх пiдприємств, i, як наслiдок, до 
суттєвих викривлень у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 
 
 Звiт про управлiння (Звiт керiвництва) 
 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi про управлiння (Звiтi керiвництва), але не є 
фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 
 Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 
 У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 
ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 



невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 
суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи 
ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, 
ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 
включити до звiту. 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 
 Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 
подання консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему 
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi, розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
 Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 
процесом фiнансового звiтування Компанiї. 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 
звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем 
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, 
вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 
консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження 
та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 
у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжувати 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 



розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
-         оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 
розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та 
подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 
запланований час i обсяг проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту консолiдованої 
фiнансової звiтностi поточного перiоди, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 
описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 
для iнтересiв громадськостi. 
 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 
Дорошенко Тетяна Сергiївна, сертифiкат аудитора серiя "А" №007274 вiд 30 липня 2015 року.  
 
 
Партнер iз завдання      Дорошенко Т.С. 
 
Вiд iменi аудиторської фiрми: 
 
Директор ТОВ "Аудиторська фiрма 
"Промислова Аудиторська Спiлка"              Голубець С.М. 
 
 
Адреса Аудитора: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський (С. Бандери), буд.23, тел. 
(044) 501-03-13. 
 
Складено 26 квiтня 2019 року 
 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю Емiтента, 
стверджують, що наскiльки  їм вiдомо рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються  згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Емiтента i 
юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової 



звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан Емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом 
основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 
дiяльностi. 
 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
27.04.2018 27.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.05.2018 25.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


