
 
 

Титульний аркуш 
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова 
Правлiння 

      Козiс Олександр Миколайович 

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

М.П. 26.04.2012 

(дата) 

 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік 

Загальні відомості 

Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА 
КОРПОРАЦIЯ" 

Організаційно-правова форма 
емітента 

Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

03121566 

Місцезнаходження емітента Україна м.Київ Печерський р-н 01004 м. Київ вул. Червоноармiйська, 15/2 

Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(044) 235-20-31 (044) 287-46-86 

Електронна поштова адреса 
емітента 

 

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річна інформація розміщена у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Комісії 

 

 (дата) 

Річна інформація опублікована 
у 

    

 (номер та найменування 
офіційного друкованого 

видання) 

  (дата) 

Адреса власної сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщена Інформація:* 

   

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
  



Зміст 
1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

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

е) інформація про рейтингове агентство - 

є) інформація про органи управління емітента - 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент - 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - 

г) інформація про похідні цінні папери - 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду - 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X 

10. Опис бізнесу X 

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції - 

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями 
з цим іпотечним покриттям 

- 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду 

- 

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

- 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець 
звітного періоду 

- 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 
станом на кінець звітного року 

- 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

- 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів - 

20. Основні відомості про ФОН - 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН - 



22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН - 

24. Правила ФОН - 

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до 
паперової форми при поданні інформації до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності - 

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється 
шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ("1" - так, "2" - ні) 

- 

30. Примітки 1. Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцiнка 
Товариства або його цiнних паперiв. 2. Iнформацiя про органи управлiння не заповнювалась у зв'язку з тим, що цей 
додаток не заповнюється акцiонерними товариствами. 3. Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв та/або учасникiв 
та кiлькiсть i вартiсть їх акцiй (розмiр часток, паїв) не заповнювалась, оскiльки фiзичнi особи - засновники та/або 
учасники у емiтента вiдсутнi. 4. Iнформацiя про осiб, якi володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi 
особи) не надається, оскiльки вiдповiдно до зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв юридичнi 
особи-власники 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента вiдсутнi. 5. Iнформацiя про процентнi облiгацiї, дисконтнi облiгацiї, 
цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) 
(крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), Iнформацiя про похiднi цiннi папери не 
заповнювалось у зв'язку з тим, що процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає 
реєстрацiї) не випускалися. 6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року у зв'язку з тим, що викупу 
власних акцiй протягом звiтного перiоду не було здiйснено. 7. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 
основних видiв продукцiї; iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що 
товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 8. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не заповнена у зв'язку з тим, що 
такi цiннi папери не випускались; 9. Вiдомостi щодо пунктiв 15-24 не заповнюються, у зв'язку з тим що цi додатки не 
заповнюються акцiонерними товариствами. 10. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi не надається у зв'язку з тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi; 11. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї 
не випускались. 12. У формi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" не вказана iнформацiя про вiдсотковi ставки, пiд 
якi надавалися кошти у зв'язку з тим, що дана iнформацiя є конфiденцiйною, а її розголошення може призвести до 
негативних наслiдкiв для емiтента. 13. У формi "Iнформацiя про юридичних осiб-засновникiв та /або учасникiв емiтента 
та кiлькiсть i вартiсть акцiй не зазначено коди ЄДРПОУ, оскiльки всi засновники емiтента на даний час лiквiдованi i 
вiдповiдно вiдсутнi данi щодо їх кодiв ЄДРПОУ. 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
 
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

Скорочене найменування (за наявності) АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Поштовий індекс 01004 

Область, район Печерський 

Населений пункт м. Київ 

Вулиця, будинок вулиця Червоноармiйська, будинок 15/2 

 

Інформація про державну реєстрацію емітента 
 
Серія і номер свідоцтва А01 №649467 

Дата державної реєстрації 19.04.1994 

Орган, що видав свідоцтво Печерська района у мiстi Києвi Державна Адмiнiстрацiя 

Зареєстрований статутний капітал (грн.) 94959270 

Сплачений статутний капітал (грн.) 94959270 

 
Банки, що обслуговують емітента 
 
Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у національній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

МФО банку 300249 

Поточний рахунок 260090243100 

  

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

МФО банку 300335 



Поточний рахунок 2600310962 

 
Основні види діяльності 
50.20.0 Технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв  
50.30.2 Роздрiбна торгiвля автомобiльними деталями та приладдям  
50.30.3 Посередництво в торгiвлi автомобiльними деталями та приладдям 

 
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 
 

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата видачі Державний орган, 
що видав 

Дата закінчення дії 
ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Лiцензiя на право торгiвлi алкогольними напоями (АЗК-1) АГ № 616660 19.05.2011 ДПА у м.Києвi 01.06.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право торгiвлi тютюновими виробами (АЗК-4) АГ № 616819 24.05.2011 ДПА у м. Києвi 23.05.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними 
напоями 

АГ № 616818 24.05.2011 ДПА у м. Києвi 23.05.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi тютюновими 
виробами (АЗК-3) 

АГ № 616663 19.05.2011 ДПА у м. Києвi 01.06.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi тютюновими 
виробами 

АГ № 616661 19.05.2011 ДПА у м. Києвi 01.06.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними 
напоями 

АГ № 616662 19.05.2011 ДПА у м. Києвi 01.06.2011 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi тютюновими 
виробами 

АГ № 445505 13.10.2011 ДПА у м. Києвi 14.10.2012 

Опис буде продовжуватись 

  

Лiцензiя на право роздрiбної торгiвлi алкогольними 
напоями (АЗК-2) 

АГ № 445504 13.10.2011 ДПА у м. Києвi 14.10.2012 

Опис буде продовжуватись 

 

Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
 

Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання 

Емiтет не входить до будь-яких об"єднань пiдприємств д/н 

Опис д/н 

  

 
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв) 
 
Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 
Код за 

ЄДРПОУ 
засновника 

та/або 
учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), 
які належать 
засновнику 

та/або учаснику 
(від загальної 

кількості) 

Хмельницьке обласне пiдприємство д/н Хмельницька д/н д/н м. Хмельницький 
Староконстянтинiвське шосе, 20 

0 



Тернопiльське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Тернопільська д/н д/н м. Тернопiль вул. 
Ковпака, 2 

0 

Чернiгiвське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Чернігівська д/н д/н м. Чернiгiв вул. Ленiна, 231 0 

Криворiжське мiське пiдприємство <Автосервiс> д/н Запорізька д/н д/н м. Кривий Рiг вул. 50-ти рiччя 
Радянської мiлiцiї, 8 

0 

Одеське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Одеська д/н д/н м. Одеса Ленiнградське шосе, 
27 

0 

Волинське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Волинська д/н д/н м. Луцьк пер. Енгельса, 145 0 

Вiнницьке обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Вінницька д/н д/н м. Вiнниця вул. Ватутiна, 172 0 

Херсонське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Херсонська д/н д/н м. Херсон ГСП, Миколаївське 
шосе, 5-й км. 

0 

Харкiвське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Харківська д/н д/н м. Харкiв вул. Крупської, 15 0 

Кiровоградське обласне пiдприємство 
<Автосервiс> 

д/н Кіровоградська д/н д/н м. Кiровоград вул. 
Радищева, 123 

0 

Чернiвецьке обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Чернівецька д/н д/н м. Чернiвцi вул. 
Коломийська, 15 

0 

Житомирське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Житомирська д/н д/н м. Житомир пр.Миру, 36 0 

Українське орендне об'єднання <Автосервiс> д/н м.Київ д/н д/н м. Київ вул. Червоноармiйська, 15 0 

Закарпатське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Закарпатська д/н д/н м. Ужгород, вул. 
Червонодонцiв, 20 

0 

Львiвське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Львівська д/н д/н м. Львiв вул. Городоцька, 282 0 

Часiв-Ярський дослiдницько - експериментальний 
завод гаражного обладнання 

д/н Донецька Донецька обл. д/н м. Часiв Яр пер. 
Добролюбова, 3 

0 

Кримське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Автономна Республіка Крим д/н д/н м. 
Сiмферополь вул. Училiщна, 40 

0 

Кримський регiональний центр постачання i 
торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Автономна Республіка Крим д/н д/н м. 
Сiмферополь вул. Хiмiчна, 3/10 

0 

Днiпропетровський мiжобласний центр постачання 
i торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Дніпропетровська д/н д/н м. Днiпропетровськ 
вул. Крутова, 8 

0 

Львiвський мiжобласний центр постачання i 
торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Львівська д/н д/н м. Львiв вул. Донецька, 34-А 0 

Полтавське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Полтавська д/н д/н м. Полтава вул. Велико-
Тирновська, 1 

0 

Фонд державного майна 00032945 м.Київ Днiпровський 08112 Київ вул. Садова, 3 0 

Днiпропетровське обласне пiдприємство 
<Автосервiс> 

д/н Дніпропетровська д/н д/н м. Днiпропетровськ 
пр. Працi, 16 

0 

Черкаське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Черкаська д/н д/н м. Черкаси вул. Нечуй-
Левицького, 24/1 

0 

Хмельницький мiжобласний центр постачання i 
торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Хмельницька Хмельницький д/н ст. Богданiвцi 
д/н 

0 

Харкiвський мiжобласний центр постачання i 
торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Харківська Харкiвський д/н пос. Васищево д/н 0 

Донецький мiжобласний центр постачання i 
торгiвлi <Автосервiс> 

д/н Донецька д/н д/н Макiївка-1 <Чайкiно-300> 0 

Iвано-Франкiвське обласне пiдприємство 
<Автосервiс> 

д/н Iвано-Франкiвська д/н д/н м. Iвано-Франкiвськ 
вул. Радянська, 210 

0 

Запорiжське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Запорізька д/н д/н м. Запорiжжя вул. Схiдна, 8-А 0 

Луганське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Луганська д/н д/н м. Луганськ п. Александрiвськ, 
вул. Нова, 1 

0 

Донецьке обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Донецька д/н д/н м.Донецьк пр. Миру, 55-А 0 

Сумське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Сумська д/н д/н м. Суми вул. Роменська, 8 0 

Рiвненське обласне пiдприємство <Автосервiс> д/н Рівненська д/н д/н м. Рiвне вул. К. Лiбкнехта, 
110-А 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Усього 0  

 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 2967 осiб. Середня чисельнiсть 
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 124 особи. Чисельнiсть працiвникiв, якi 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 16 осiб. В АТ <Українська автомобiльна 
корпорацiя> в 2011 роцi працювало 2967 осiб (середньооблiкова чисельнiсть), з них 729 жiнок. Порiвняно з 
2010 роком середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв зменшилась на 7%, проте це все вiдбулося за рахунок 
оптимiзацiї чисельностi та реорганiзацiї фiлiй. Фонд оплати працi за 2011 рiк: 160 155 тис. грн. Факти змiни 
розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: за 2011 рiк фонд 
оплати працi збiльшився на 22 393 тис. грн. вiдносно 2010 року. Збiльшення фонду оплати працi викликане 
збiльшенням обсягу виплати премiй. Тенденцiї у розвитку колективу АТ <Українська автомобiльна корпорацiя> - 



це курс на омолодження i постiйний розвиток. Про це свiдчать наступнi данi: у вiцi 18-34 рокiв працює 1512 
працiвникiв (45%), тобто, переважна бiльшiсть працюючих - це люди у вiцi до 34 рокiв, а саме молодi 
перспективнi спецiалiсти та випускники провiдних ВУЗiв країни. Повну вищу освiту за освiтнiми рiвнями мають 
840 людей (25%), неповну та базову вищу - 336 осiб (10 %). Всi працiвники - спецiалiсти своєї справи, 
займаються професiйним самовдосконаленням задля отримання кращого результату. АТ <Українська 
автомобiльна корпорацiя> створювало робочi мiсця не тiльки для молодих спецiалiстiв, але й для соцiально 
незахищених верств населення. На сьогоднi в компанiї працює 142 iнвалiди, що свiдчить про соцiальну 
спрямованiсть пiдприємства. Ми створюємо належнi умови для їх роботи та з оптимiзмом дивимося у майбутнє. 
В АТ <Українська автомобiльна корпорацiя> впроваджено систему безперервного навчання, в тому числi без 
вiдриву вiд виробництва. Протягом звiтного перiоду за дистанцiйною програмою <Корпоративний МВА> 
навчено 72 керiвники та заступники керiвникiв пiдприємств, 22 кандидати до кадрового резерву. На даний 
момент навчання за програмою проходять 20 керiвникiв фiлiй та пiдприємств. На базi навчального центру 
проведено атестацiю 324 спiвробiтникiв сервiсу (заступники директора iз сервiсу та торгiвлi запасними 
частинами; начальники виробництва; майстри дiльниць; майстри-приймальники). Також пройшли навчання та 
атестацiю 322 спiвробiтники торгiвлi запасними частинами (заступники директора iз сервiсу та торгiвлi 
запасними частинами; начальники ОЗЧ; диспоненти, спецiалiсти з управлiння товарними потоками; завiдувачi 
складами; комiрники). Впроваджено очно-дистанцiйну навчальну програму <Клiєнтоорiєнтований сервiс> для 
спiвробiтникiв сервiсу. Цей напрямок буде прiоритетним i у 2012 роцi. 

 
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
Посада Член Наглядової ради 

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

Кузнецова Свiтлана Вiкторiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СО 795685 22.01.2002 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1946 

Освіта** Вища. Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть:економiка 
пiдприємства 

Стаж керівної роботи (років)** 33 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з питань 
економiки 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. Посадова особа переобрана 
загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 13.04.2011р.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 
керiвної роботи (рокiв) - 33 роки. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння; 
Заступник Голови Правлiння з питань економiки. 

 
Посада Член Наглядової ради 

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

Безпечний Вiктор Григорович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 482599 22.05.1997 Московським РУ ГУ МВС в м. Києвi 

Рік народження** 1952 

Освіта** Вища. Українська сiльськогосподарська академiя, спецiальнiсть: механiзацiя сiльського 
господарства 

Стаж керівної роботи (років)** 31 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Фiлiя "Київський головний центр "УкрАвто" АТ "Українська автомобiльна корпорацiя " 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. Посадова особа переобрана 
загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 13.04.2011р.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 
керiвної роботи (рокiв) - 31 рокiв. Попереднi посади: Генеральний директор фiлiї; 
заступник директора фiлiї; директор товариства. Посадова особа обiймає посаду 
генерального директора Фiлiї "Київський головний центр "УкрАвто" АТ "Українська 
автомобiльна корпорацiя " (м. Київ, вул. Ново-Пирогiвська, 58). 

 
Посада Член Наглядової ради 

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

Корольчук Юрiй Степанович 



Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

АС 007875 09.02.1996 Луцьким РВ УМВС України в Волинськiй областi 

Рік народження** 1950 

Освіта** Вища. Iнститут iнженерiв водного господарства, спецiальнiсть: механiзацiя 
гiдромелiоративних робiт 

Стаж керівної роботи (років)** 32 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ПАТ "Волинь-АВТО", Генеральний директор 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2011р. припинено повноваження посадової особи. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 32 роки. Попереднi посади: Генеральний 
директор; в.о. Генерального директора. Посадова особа обiймає посаду генерального 
директора ПАТ "Волинь-АВТО" (м. Луцьк, вул. Рiвненська, 145). 

 
Посада Голова Наглядової Ради 

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

Васадзе Нiна Тарiелiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

МЕ 735697 29.03.2006 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1985 

Освіта** Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть: мiжнароднi 
економiчнi вiдносини 

Стаж керівної роботи (років)** 4 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ПрАТ "Автокапiтал", фiнансовий директор 

Опис Голова Наглядової Ради вiдповiдно до Статуту має повноваження щодо: органiзацiї 
роботи Наглядової ради та здiйснення контролю за реалiзацiєю плану роботи, 
затвердженого Наглядовою Радою. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв 
винагорода не передбачена. Посадова особа переобрана загальними зборами 
акцiонерiв (протокол зборiв вiд 13.04.2011р.) на посаду Члена Наглядової Ради. На 
пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 13.04.2011р. посадову особу обрано Головою 
Наглядової Ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 4 роки. Попереднi 
посади:фiнансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, 
поглинання та залучень фiнансування; провiдний фахiвець департаменту злиття, 
поглинання та залучень фiнансування; фахiвець вiддiлу банкiвського обслуговування 
та управлiння кредитами. Посадова особа обiймає посаду фiнансового директора 
ПрАТ "Автокапiтал" (м. Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2). 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Папашев Олег Хайруллович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СА 803311 15.08.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

Рік народження** 1951 

Освіта** Вища. Запорiзький машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть: автомобiлi та 
автомобiльне господарство. 

Стаж керівної роботи (років)** 26 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

Опис Координує дiяльнiсть суб'єктiв промислового виробництва, що входять до складу 
Корпорацiї з питань органiзацiї процесу виробництва, модернiзацiї, складання 
автомобiлiв, виробництва комплектуючих виробiв i запасних частин, обладнання, 
iнструменту, супутнiх товарiв i авто аксесуарiв. Проводить роботу з узгодження 
бiзнес-планiв, бюджетiв, продажу (авто i запчастин). Координує дiяльнiсть зi 
створення нових та модернiзацiї iснуючих моделей i модифiкацiй автомобiлiв. 
Органiзовує проведення нарад з питань узгодження планiв продажу та виробництва, 
з питань вдосконалення i розширення продуктового портфеля, з питань якостi робiт iз 
супроводження продукту. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. 
Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної 
роботи (рокiв) - 26 рокiв. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння; Голова 
Правлiння; Голова Ради Директорiв. 

 



Посада Член Правлiння-Головний бухгалтер 

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

Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 828982 25.06.1998 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1954 

Освіта** Вища. Київський торгово-економiчний iнститут, спецiальнiсть: товарознавство та 
комерцiйна дiяльнiсть 

Стаж керівної роботи (років)** 16 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Головний бухгалтер 

Опис Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних 
засад, установлених Законодавством України, з урахуванням особливостей дiяльностi 
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Визначає, формулює, планує, 
здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової 
дiяльностi. Здiйснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних i 
бухгалтерських документiв, за дотримання касової дисциплiни, розрахункiв та 
платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, за проведенням 
iнвентаризацiї, вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 
операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової 
звiтностi пiдприємства та своєчасне її подання вiдповiдним органам. Уживає заходи 
щодо запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. На пiдставi рiшення 
Наглядової Ради вiд 16.05.2011р. Головний бухгалтер Вертiйова А.Д. обрана на посаду 
Члена Правлiння-Головного бухгалтера. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 
рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер; заступник головного бухгалтера; 
провiдний бухгалтер; провiдний бухгалтер-ревiзор. 

 
Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Лiтман Олександр Мойсейович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

КА 902611 25.09.1998 Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження** 1969 

Освіта** Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: iнженер-будiвельник; 
Мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфкацiї Державного унiверситету "Львiвська 
полiтехнiка", спецiальнiсть: економiст. 

Стаж керівної роботи (років)** 13 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", начальник департаменту управлiнського 
облiку 

Опис Органiзовує роботу комiсiї, в межах повноважень, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної 
комiсiї згiдно Статуту. Вiдповiдно до Статуту та рiшень загальних зборiв винагорода не 
передбачена. Посадова особа переобрана загальними зборами акцiонерiв (протокол 
зборiв вiд 13.04.2011р.) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення 
Ревiзiйної комiсiї вiд 13.04.2011р. посадову особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 13 рокiв. Попереднi посади: заступник начальника 
фiнансово-економiчного департаменту; начальник фiнансово-економiчного 
департаменту; начальник департаменту управлiнського облiку. 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Макаренко Сергiй Олександрович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

АК 405958 23.12.1998 Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

Рік народження** 1956 

Освіта** Вища Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть: правознавство. 

Стаж керівної роботи (років)** 9 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

Опис Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу дочiрнiх пiдприємств i фiлiй 
Товариства, товариств, створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату 
управлiння Товариства з питань збереження i ефективного використання активiв та 
майна, ефективностi використання матерiальних ресурсiв, захисту економiчних 
iнтересiв та фiнансово-економiчної безпеки, захисту комерцiйної таємницi та 



конфiденцiйної iнформацiї. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. 
Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної 
роботи (рокiв) - 9 рокiв. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння; Начальник 
департаменту iнформацiйного забезпечення та захисту економiчних iнтересiв; 
Помiчник Голови Правлiння з зовнiшньо-економiчних питань. 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Федоров Олександр Олександрович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СА 174290 13.06.1996 Днiпроруднiвським МВМ Василькiвського РВ УМВС у Запорiзькiй 
областi 

Рік народження** 1979 

Освіта** Вища. Запорiзький нацiональний технiчний унiверситет, спецiальнiсть: мiжнародна 
економiка 

Стаж керівної роботи (років)** 6 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", начальник департаменту маркетингу та 
стратегiчного планування 

Опис Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу товариств, створених за 
участю Корпорацiї, дочiрнiх i спiльних пiдприємств, фiлiй Корпорацiї, пiдроздiлiв 
апарату управлiння Корпорацiї з питань органiзацiї автосервiсу та культури 
виробництва послуг, органiзацiї проведення гарантiйного ремонту автомобiлiв 
вiдповiдно до договорiв з виробниками i дистриб'юторами, органiзацiї роботи з 
пiдроздiлами ДАI по забезпеченню проведення iнструментального контролю 
технiчного стану автотранспортних засобiв, забезпечення структурних пiдроздiлiв 
технiчною i технологiчною документацiєю; з питань органiзацiї торгiвлi запчастинами 
та авто матерiалами, створення дилерської мережi торгiвлi запчастинами, паливно-
мастильними матерiалами, забезпечення наявностi сертифiкованих магазинiв 
запчастин, регiональних складiв-накопичувачiв запчастин; з питань забезпечення 
виробництва обладнанням та iнструментом, органiзацiї технiчного обслуговування i 
ремонту технологiчного обладнання, розвитку виробництва запчастин, гаражного 
обладнання i товарiв народного споживання. Розмiр винагороди визначається 
трудовим договором. Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 6 рокiв. Попереднi посади: начальник 
департаменту маркетингу та стратегiчного планування; в.о. начальника департаменту 
маркетингу та стратегiчного планування; начальник вiддiлу аналiтики департаменту 
маркетингу та стратегiчного планування. 

 
Посада Голова Правлiння 

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

Козiс Олександр Миколайович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 183291 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1958 

Освіта** Вища. Київський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: Автоматизоване управлiння 
технологiчними процесами; Нацiональна академiя державного управлiння при 
Президентовi України, спецiальнiсть: управлiння суспiльним розвитком 

Стаж керівної роботи (років)** 25 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

Перший вiце-президент-директор АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" 

Опис Здiйснює загальне керiвництво i несе вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi 
Товариства згiдно з вимогами i положеннями Статуту, визначає повноваження 
заступникiв Голови Правлiння, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, видає доручення 
(довiреностi), накази, розпорядження, обов'язковi до виконання всiма працюючими у 
Товариствi, дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях. Безпосередньо органiзовує роботу 
пiдроздiлiв Товариства та господарських товариств, створених за участю Товариства, 
фiлiй, дочiрнiх пiдприємств з питань органiзацiї роботи з охорони працi, пожежної 
безпеки, охорони навколишнього середовища, облiку, розвитку та реконструкцiї 
матерiальної бази, контрольно-ревiзiйної роботи, роботи з персоналом, наймом та 
розвитком персоналу, адмiнiструванням трудових вiдносин, майнових прав. Розмiр 
винагороди визначається контрактом. Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi 
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25 рокiв. Попереднi посади: 
Голова Правлiння; Перший вiце-президент; вiце-президент-Директор рекламно-
iнформацiйного департаменту; начальник комп'ютерного центру. 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Поврознiк Вячеслав Володимирович 



Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

МЕ 869240 13.03.2008 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1968 

Освіта** Вища. Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище, спецiальнiсть: 
математичне забезпечення автоматизованих систем управлiння 

Стаж керівної роботи (років)** 16 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

Опис Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу господарських i акцiонерних 
товариств, створених за участю Корпорацiї, дочiрнiх i спiльних пiдприємств, фiлiй 
Корпорацiї, пiдроздiлiв апарату управлiння Корпорацiї - з питань органiзацiї торгiвлi 
автомобiлями i аксесуарами, створення дилерської мережi торгiвлi автомобiлями, 
забезпечення наявностi сертифiкованих автосалонiв, регiональних складiв-
накопичувачiв автомобiлiв, забезпечення маркетингового i рекламного 
обслуговування торгiвлi автомобiлями. Розмiр винагороди визначається трудовим 
договором. Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi не вiдбувалось. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 рокiв. Попереднi посади: Заступник Голови 
Правлiння; Генеральний директор фiлiалу. 

 
Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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

Мохна Єгор Григорович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 053992 26.09.1995 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1978 

Освіта** Вища, Київський нацiональний торгово-економiчний унiверситет, спецiальнiсть: облiк 
та аудит 

Стаж керівної роботи (років)** 5 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Начальник департаменту контролiнгу 

Опис Як член Ревiзiйної комiсiї, бере участь у засiданнях Ревiзiйної комiсiї та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. Посадова особа переобрана 
загальними зборами акцiонерiв (протокол зборiв вiд 13.04.2011р.). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж 
керiвної роботи (рокiв) - 5 рокiв. Попереднi посади: начальник департаменту; 
головний фахiвець; регiональний менеджер; головний бухгалтер. 

 
Посада Член Наглядової ради 

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

Виноградов Анатолiй Григорович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 696324 13.03.1998 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1941 

Освіта** Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть: технiчне машинобудування, 
металорiжучi верстати та обладнання 

Стаж керівної роботи (років)** 32 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Iнспектор Київського регiону департаменту 
сервiсу 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2011р. припинено повноваження посадової особи. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 32 роки. Попереднi посади: Генеральний 
директор; в.о. Генерального директора; Генеральний директор фiлiї. 

 
Посада Член Наглядової ради 

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

Васадзе Вахтанг Тарiелович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СН 127347 08.06.2004 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1979 



Освіта** Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Шевченка, спецiальнiсть: мiжнароднi 
економiчнi вiдносини 

Стаж керівної роботи (років)** 8 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ТОВ "Фалькон-Авто", генеральний директор 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2011р. припинено повноваження посадової особи. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 8 рокiв. Попереднi посади: Генеральний директор 
товариства; Генеральний директор фiлiалу; помiчник Генерального директора; 
фахiвець з продажу. Посадова особа обiймає посаду генерального директора ТОВ 
"Фалькон-Авто" (м. Київ, вул. Червоноармiйська, 15/2). 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Бей Наталiя Олександрiвна 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СО 172271 06.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

Рік народження** 1977 

Освіта** Вища. Сумський Державний аграрний унiверситет, спецiальнiсть: менеджмент 
органiзацiй 

Стаж керівної роботи (років)** 10 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння з фiнансових 
питань та маркетингових комунiкацiй 

Опис Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу фiлiй, пiдприємств, товариств, 
створених за участю Товариства, пiдроздiлiв апарату управлiння Товариства з питань 
стратегiчного планування дiяльностi i розвитку, правового забезпечення дiяльностi 
пiдприємств, обiгу цiнних паперiв та управлiння корпоративними правами Товариства, 
планування, фiнансових розрахункiв, кредитiв, заробiтної плати, страхування, облiку, 
звiтностi, з питань аналiтики i iмiджу, iнформацiйно-рекламного забезпечення, в т.ч. 
зовнiшньої реклами. Розмiр винагороди визначається трудовим договором. Протягом 
звiтного року змiн по посадовiй особi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи 
(рокiв) - 10 рокiв. Попереднi посади: Заступник Голови Правлiння; начальник 
департаменту аналiтики та iмiджу. 

 
Посада Член Наглядової ради 

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

Пiдмурняк Олексiй Васильович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

НА 301373 20.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй областi 

Рік народження** 1945 

Освіта** Вища. Львiвський полiтехнiчний унiверситет, спецiальнiсть: автомобiлi i трактори 

Стаж керівної роботи (років)** 39 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

ПАТ "Хмельниччина-Авто", Генеральний директор 

Опис Як член Наглядової ради, бере участь у засiданнях Наглядової ради та здiйснює свою 
компетенцiю в межах повноважень, визначених Статутом. Вiдповiдно до Статуту та 
рiшень загальних зборiв винагорода не передбачена. На пiдставi рiшення загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 13.04.2011р. припинено повноваження посадової особи. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 39 рокiв. Попереднi посади: Генеральний 
директор; заступник генерального директора - головний iнженер. Посадова особа 
обiймає посаду генерального директора ПАТ "Хмельниччина-Авто" (м. Хмельницький, 
пр. Миру, 102). 

 
Посада Заступник Голови Правлiння 

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

Фiлiпенко Сергiй Вадимович 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної 
особи 

СА 926819 12.01.1999 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 

Рік народження** 1966 

Освіта** Вища. Запорiзький машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть: iнженер-механiк 



Стаж керівної роботи (років)** 18 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав** 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", Заступник Голови Правлiння 

Опис Здiйснює загальне керiвництво та вiдповiдає за роботу дочiрнiх пiдприємств i фiлiй 
Корпорацiї, пiдроздiлiв апарату управлiння Корпорацiї - з питань органiзацiї та 
оптимiзацiї процесу закупiвель, локалiзацiї комплектуючих, з питань вхiдної логiстики, 
з питань ефективного використання активiв та майна. Проводить роботу з узгодження 
бiзнес-планiв, бюджетiв, продажу (автомобiлiв та запчастин). Розмiр винагороди 
визначається трудовим договором. Протягом звiтного року змiн по посадовiй особi не 
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 18 рокiв. Попереднi посади: Заступник 
Голови Правлiння; Головний конструктор - начальник вiддiлу конструкторського 
бюро. 

 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, 
по батькові 
посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
йовані 

на 
пред'яв

ника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 
Наглядової 

Ради 

Васадзе Нiна 
Тарiелiвна 

МЕ 735697 29.03.2006 
Печерським РУ ГУ МВС України 

в м. Києвi 

08.09.199
7 

30 0.00047 30 0 0 0 

Голова 
Правлiння 

Козiс 
Олександр 

Миколайович 

СН 183291 14.05.1996 
Печерським РУ ГУ МВС України 

в м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Макаренко 
Сергiй 

Олександрови
ч 

АК 405958 23.12.1998 
Жовтневим РВДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 
областi 

 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Федоров 
Олександр 

Олександрови
ч 

СА 174290 13.06.1996 
Днiпроруднiвським МВМ 

Василькiвського РВ УМВС у 
Запорiзькiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Васадзе 
Вахтанг 

Тарiелович 

СН 127347 08.06.2004 
Печерським РУ ГУ МВС України 

в м. Києвi 

18.09.199
7 

30 0.00047 30 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 

Лiтман 
Олександр 

Мойсейович 

КА 902611 25.09.1998 
Франкiвським РВ ЛМУ УМВС 
України у Львiвськiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Бей Наталiя 
Олександрiвна 

СО 172271 06.07.1999 
Мiнським РУ ГУ МВС України в 

м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Безпечний 
Вiктор 

Григорович 

СН 482599 22.05.1997 
Московським РУ ГУ МВС в м. 

Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Корольчук 
Юрiй 

Степанович 

АС 007875 09.02.1996 Луцьким 
РВ УМВС України в Волинськiй 

областi 

 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Фiлiпенко 
Сергiй 

Вадимович 

СА 926819 12.01.1999 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС 
України в Запорiзькiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Мохна Єгор 
Григорович 

СН 053992 26.09.1995 
Залiзничним РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Папашев Олег 
Хайруллович 

СА 803311 15.08.1998 
Хортицьким РВ УМВС України 

в Запорiзькiй областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Пiдмурняк 
Олексiй 

Васильович 

НА 301373 20.02.1997 
Хмельницьким МУ УМВС 
України в Хмельницькiй 

областi 

 0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Виноградов 
Анатолiй 

Григорович 

СН 696324 13.03.1998 
Старокиївським РУГУ МВС 

України в м. Києвi 

18.09.199
7 

5 0.000080 5 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Кузнецова 
Свiтлана 

Вiкторiвна 

СО 795685 22.01.2002 
Дарницьким РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

18.09.199
7 

1 0.000020 1 0 0 0 

Заступник 
Голови 

Правлiння 

Поврознiк 
Вячеслав 

Володимирови
ч 

МЕ 869240 13.03.2008 ТУМ-2 
Шевченкiвського РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 

 0 0 0 0 0 0 

Головний Вертiйова СН 828982 25.06.1998  0 0 0 0 0 0 



бухгалтер Антонiна 
Дмитрiвна 

Ленiнградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 

Усього 66 0.00104 66 0 0 0 

 

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 
 
Найменуван

ня 
юридичної 

особи 

Ідентифікаційн
ий код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаход
ження 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привілей
овані 
іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках
) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості 
на 

пред'яв
ника 

привілей
овані 
іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 

Васадзе 
Тарiел 

Шакрович 

МЕ 425855 02.11.2004 
Печерським РУ ГУ МВС України 

в м. Києвi 

18.09.1997 5442602 85.9727 5442602 0 0 0 

Усього 5442602 85.9727 5442602 0 0 0 

 

Інформація про загальні збори акціонерів 
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові 

X  

Дата проведення 13.04.2011 

Кворум зборів** 87.08 

Опис Перелiк питань порядку денного був попередньо затверджений Наглядовою Радою (протокол 
вiд 24.02.2011 року). Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах та результат їх 
розгляду: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Прийняття рiшень з порядку проведення загальних 
зборiв. 2. Звiт Правлiння Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства за 2010 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової 
Ради Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 р. та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної Комiсiї за пiдсумками 
дiяльностi Товариства у 2010 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. 
Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2010 рiк. 6. Розподiл прибутку i 
визначення порядку покриття збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2010 роцi. 7. 
Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2011 роцi. 8. Затвердження 
договорiв, контрактiв. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом року. 9. Створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, 
фiлiй та затвердження їх статутiв i положень. 10. Внесення змiн та доповнень до статуту 
Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту. 
11. Уповноваження особи на пiдписання нової редакцiї Статуту. 12. Припинення повноважень 
членiв Наглядової Ради Товариства. 13. Обрання членiв Наглядової Ради Товариства. 14. 
Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради. 15. Обрання 
особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами 
Наглядової Ради. 16. Припинення повноважень Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 17. Обрання 
членiв Ревiзiйної Комiсiї Товариства. 18. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 
членами Ревiзiйної комiсiї. 19. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-
правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. З усiх питань рiшення були прийнятi 
бiльшiстю голосiв акцiонерiв. За звiтний перiод позачерговi загальнi збори акцiонерiв не 
проводилися. 

 

Інформація про дивіденди 
 

 За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому 

за простими акціями за привілейованими 
акціями 

за простими акціями за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 
грн. 

0 0 0 0 

Нарахування дивідендів на одну 
акцію, грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених дивідендів, 
грн. 

192059 0 5285 0 

Дата складання переліку осіб, 
які мають право на отримання 
дивідендів 

20.04.2007  20.04.2007  

Дата виплати дивідендів 20.07.2011  17.05.2010  



Опис Iнформацiя про дивiденди включає виплаченi в 2011 роцi дивiденди за 2006 рiк. Дата прийняття 
рiшення про виплату дивiдендiв - 20.04.2007р, дата початку виплати - 01.09.2007р. Загальними 
зборами акцiонерiв вiд 13.04.2011 року прийнято рiшення не нараховувати та не виплачувати 
дивiденди за 2010 рiк, чистий прибуток направити на розвиток статутної дiяльностi. 

 

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи 

ПП "Аудиторсько-консалтингова фiрма "Д.М.Б. АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22888279 

Місцезнаходження м.Київ Оболонський 04140 м. Київ Прирiчна, 13 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності свiдоцтво № 3964 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України № 174/3 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 469-54-98 

Факс (044) 550-16-04 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору аудиторська фiрма здiйснює 
аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "БРОКБIЗНЕСБАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19357489 

Місцезнаходження м.Київ д/н 03057 м. Київ проспект Перемоги, 41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 470656 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.10.2007 

Міжміський код та телефон (044) 206-29-22 

Факс (044) 206-29-22 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
зберiгача 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору зберiгач надає послуги щодо 
вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах акцiонерам 
Товариства, зберiгання акцiй на цих рахунках. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний Депозитарiй 
України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження м.Київ д/н 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78 

Факс (044)377-70-16 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
депозитарiю 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарiй надає послуги щодо 
обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання 
глобального сертифiкату цiнних паперiв Товариства, вiдкриття та 
ведення рахунку у цiнних паперах, виконання операцiй з випуском 
цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства. 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фiнансова компанiя 
"Восход" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37174242 



Місцезнаходження м.Київ д/н 04071 м. Київ м. Київ Хорива, 55Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581303 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 393-78-38 

Факс (044) 393-78-38 

Вид діяльності Торговець цiнними паперами 

Опис д/н 

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

ТОВ "Трейдбiзнесцентр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30212925 

Місцезнаходження м.Київ Шевченкiвський 03055 м. Київ проспект Перемоги, 27, к. 57 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 376807 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.10.2007 

Міжміський код та телефон (044) 484-18-78 

Факс (044) 484-18-78 

Вид діяльності Торговець цiнними паперами 

Опис д/н 

 

Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаці
йний номер 

Тип 
цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номіналь
на 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.05.201
0 

№203/1/10 Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA400006916
5 

Акції 
Іменні 
прості 

Бездокумен
тарна 
Іменні 

15 6330618 94959270 100 

Опис Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не 
здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додаткова 
емiсiя цiнних паперiв не здiйснювалась. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих 
iменних, Товариством не випускались. 

 

Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 12000 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

12000 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 552 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

552 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 



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

Iсторiя АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" розпочалася з 1969 року зi 
створення Головного управлiння технiчного обслуговування та ремонту 
автомобiлiв -"Укрголовавтотехобслуговування", до складу якого увiйшли 7 
регiональних виробничих управлiнь i близько 50 сервiсних станцiй. У 1989 роцi, 
за часiв перебудови та глобальних реформ, Управлiння було реорганiзовано в 
Українське орендне виробниче об'єднання "Автосервiс", у складi якого вже 
було 25 обласних пiдприємств, 7 регiональних центрiв, 280 СТО i 90 
автомагазинiв. У 1992 роцi на базi Українського орендного об'єднання 
"Автосервiс" було створене акцiонерне товариство АК "Авто", а у 1994 роцi 
рiшенням загальних зборiв акцiонерiв акцiонерне товариство змiнило назву на 
акцiонерне товариство "Українська автомобiльна корпорацiя" (скорочено 
Корпорацiя УкрАВТО). У тому ж роцi завершено приватизацiю державної 
частки в статутному фондi Корпорацiї УкрАВТО. Сьогоднi Товариство є лiдером 
автомобiльного ринку та сегменту сервiсних послуг, впроваджує новiтнi методи 
ведення бiзнесу, передовi технологiї дiагностики та ремонту, спiвробiтництво з 
Корпорацiєю приносить стабiльнiсть i надiйнiсть клiєнтам i партнерам. У 
процесi ведення бiзнесу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" керується 
iнтересами акцiонерiв компанiї, сучасними вимогами ринку та потребами 
клiєнтiв. Прiоритети Товариства сьогоднi - це розвиток вiтчизняного 
автомобiлебудування, розвиток автомобiльної галузi в цiлому, створення нових 
робочих мiсць, задоволення потреб та вимог покупцiв авто. В основi ринкової 
дiяльностi АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" є справедлива та вiльна 
конкуренцiя, створення й розвиток нових брендiв, розширення та якiсне 
вдосконалення мережi продажу автомобiлiв i станцiй сервiсного 
обслуговування, впровадження передових технологiй корпоративного 
управлiння, перехiд на найновiтнiшi обладнання i технологiї, висока якiсть 
продукцiї та послуг. Подiї i досягнення розвитку АТ "Українська автомобiльна 
корпорацiя": 1992 рiк - Товариство стало одним iз засновникiв Української 
страхової компанiї Гарант-Авто; створення СП Автосамiт спiльно з Сумiтомо 
Корпорейшн (офiцiйне представництво Тойота в Українi); 1993 рiк - початок 
спiвробiтництва Корпорацiї УкрАВТО з концерном ДаймлерКрайслер та 
створення спiльного пiдприємства Автомобiльний дiм Україна, створення 
спiльного пiдприємства Нiссан-Україна у спiвробiтництвi з Марубенi 
Корпорейшн, яке стало першим дистриб'ютором Нiсан в Українi; 1994 рiк - 
Автомобiльний дiм Україна стає генеральним представництвом 
ДаймлерКрайслер в Українi; 1998 рiк - Корпорацiя УкрАВТО стала офiцiйним 
представником компанiї HOFMANN Werkstatt-Technik в Українi, заснування 
центру технiчного обслуговування Hofmann при автосервiснiй фiлiї Блiц-Авто; 
1999 рiк - створено компанiю ЗIП-АВТО (фiлiал УкрАВТО), що сьогоднi є 
вiдомим оператором на ринку запасних частин i аксесуарiв в Українi; вiдкрито 
першi двi заправки УкрАВТО та British Petroleum (BP); 2001 рiк - створено 
першу в Українi СТО Bosch Service на базi торгово-дiагностичного центру 
Корпорацiї - автосервiсного фiлiалу ТДЦ-АВТО; фiлiал Дунай-Транс Корпорацiї 
УкрАВТО стає офiцiйним дистриб'ютором автомобiлiв марки Дачiя (РЕНО-ГРУП) 
в Українi; дочiрнє пiдприємство АвтоКапiтал Корпорацiї УкрАВТО отримує 
статус генерального представництва та стає дистриб'ютором марок Мерседес, 
Крайслер та Джип в Українi; У жовтнi 2004 року компанiя Лада-Транс отримала 
статус офiцiального дистриб'ютора вантажних автомобiлiв ТАТА, виробник 
компанiя ТАТА (Iндiя). 2005 рiк - Розпочато повномасштабне виробництво 
Lanos на Запорiзькому автомобiлебудiвному заводi. Пiдписано угоду на 
дистрибуцiю автомобiлiв Дон Фен; 2006 рiк - з метою забезпечення лояльностi 
клiєнтiв i полiпшення сервiсних умов на дилерських пiдприємствах Корпорацiї 
УкрАВТО було ухвалено рiшення про впровадження програми SOS (справжня 
опiка сервiсу). В 2007 роцi програму запроваджено в повному масштабi по всiй 
територiї України на всiх дилерських пiдприємствах i фiрмових СТО УкрАВТО. У 
кожному автосалонi УкрАВТО розмiщено атрибути програми. 2008 - 
Перенесення виробництва Lanos в Запорiжжя, а Chevrolet Aveo всiх 
модифiкацiй на FSO. Початок дистрибуцiї Mercedes-Benz в Казахстанi. 2009 - 
Модернiзацiя виробничих потужностей ЗАЗ у Запорiжжi. Запрацював новий 
надсучасний пресовий цех. Початок роботи з концерном KIA. Створення 
дистриб'юторської компанiї "ФАЛЬКОН-АВТО" 2010 рiк - Реорганiзацiя ТОВ 
"УкрАВТОЗАЗ-Сервiс", офiцiйного дистриб'ютора автомобiльних брендiв ЗАЗ, 
Opel, Chevrolet i Cadillac та створення двох нових дистриб'юторських компанiй 
ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" та Фiлiї "АвтоЗАЗ-Сервiс". ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО 
ГРУП" стала офiцiйним дистриб'ютором автомобiлiв брендiв Opel, Chevrolet, 
Cadillaс. Фiлiя "АвтоЗАЗ-Сервiс" АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" стала 
офiцiйним дистриб'ютором бренду ЗАЗ. 2011 рiк - АТ "Українська автомобiльна 
корпорацiя" вiдкриває новий напрямок дiяльностi i стає офiцiйним 
дистриб'ютором мототехнiки Ducati. На Запорiзькому автомобiлебудiвному 
заводi вiдбувся запуск повномасштабного виробництва нового українського 
автомобiля ЗАЗ Forza. 

  

Про організаційну структуру емітента, дочірні 
підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням 
найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив 

До складу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" входять: Пiдроздiли 
апарату управлiння; Дочiрнє пiдприємство "Львiвський регiональний центр 
"Захiд-Авто" (79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 329); Фiлiї: 1. Київський головний 
центр "УкрАВТО" (03045, м. Київ, вул Ново-Пирогiвська, 58); 2. Фiлiя "Либiдь-



розвитку, зміни в організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним періодом 

Авто" (01135, м.Київ, вул. Павлiвська, 28); 3. Фiлiя "Петрiвка-Авто" (04073, м. 
Київ, проспект Московський, 22); 4. "Автосервiсна фiлiя "Блiц-Авто" (02660, м. 
Київ, вул. Мурманська, 6); 5. "Автосервiсна фiлiя "Юнiверсал Моторз Груп" 
(03045, м. Київ, Столичне шосе, 90); 6. "Автосервiсна фiлiя "Бровари-Авто" 
(07400, Київська обл. М. Бровари, вул. Чкалова, 7-Б); 7. "Автосервiсна фiлiя 
"ЗIП-Авто"(03045, м. Київ, Столичне шосе, 90); 8. "Автосервiсна фiлiя "Експрес-
Авто" (02160, м. Київ, проспект Возз'єднання, 7-б); 9. "Автосервiсна фiлiя 
"Сфера-Авто" (09109, Київська обл. м. Бiла Церква, вул. Сухоярська, 20); 10. 
"Автосервiсна фiлiя "Унiверсал-Авто"(04128, м. Київ, вул. Туполева, 19); 11. 
Фiлiя "УАК-1" (04073, м. Київ, проспект Московський, 22); 12. Фiлiя "Автоцентр 
Уманський" (Черкаська обл., м. Умань, Ленiнградське шосе, 6-й км.); 13. Фiлiя 
"АвтоЗАЗ-Сервiс" (01004, м. Київ, Столичне шосе, 90); 14. Фiлiя "СОВ-АВТО" 
(03069, м. Київ, Траншейна, 1 ); 15. Фiлiя "Автоцентр на Столичному" (03045, 
м. Київ, Столичне шосе, 90); 16. Фiлiя "Автоцентр на Печерську" (01042, м. 
Київ, вул. Перспективна, 4); 17. Фiлiя "Рубiж-Авто" (03045, м. Київ, Столичне 
шосе, 90) 18. Фiлiя "Автоборд" (м. Київ, вул.. Червоноармiйська, 15/2); 19. Фiлiя 
"УАК-2" (м. Київ, пр. Бажана, 19); 20. Фiлiя "Автоцентр на Теремках" (м. Київ, 
просп. Академiка Глушкова, 67). 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх 
осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови 
та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування 
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку 
та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" у 2011 роцi здiйснювало 
бухгалтерський облiк вiдповiдно закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" на пiдставi наказу про облiкову полiтику № 269 
вiд 22.12.2010. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. 
Прийнятий прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. 

Текст аудиторського висновку Аудит: 04203 м. Київ вул. Прир?чна, 13 Телефон (044) 469-54-98, (факс) 294-
38-55. м. Київ 07 березня 2012 р. ЗВ?Т НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОР?В щодо 
ф?нансової зв?тност? ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Українська 
автомоб?льна корпорац?я> (АТ <Українська автомоб?льна корпорац?я>) за 
2011 р?к Кер?вництву ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Українська 
автомоб?льна корпорац?я> Ми провели аудит ф?нансової зв?тност? АТ 
<Українська автомоб?льна корпорац?я>, що додається, яка включає баланс за 
станом на 31 грудня 2011 р., зв?т про ф?нансов? результати за 2011 р?к, зв?т 
про рух грошових кошт?в за 2011 р?к, зв?т про власний кап?тал за 2011 р?к, 
прим?тки до р?чної ф?нансової зв?тност? за 2011 р?к, що завершився на 
31.12.2011 р., а також опис важливих аспект?в обл?кової пол?тики й ?нш? 
пояснювальн? прим?тки. Основн? в?домост? про Акц?онерне товариство: 
Найменування ем?тента ПУБЛ?ЧНЕ АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <Українська 
автомоб?льна корпорац?я> - (скорочено АТ <Українська автомоб?льна 
корпорац?я>). Орган?зац?йно-правова форма - акц?онерне товариство. Код 
ЄДРПОУ 03121566. Форма власност? п?дприємства - приватна. АТ <Українська 
автомоб?льна корпорац?я> (дал? - товариство) зареєстроване Старокиївською 
районною державною адм?н?страц?єю м. Києва 30.12.1992р., реєстрац?йний 
номер 115-1430-Ат, у вигляд? в?дкритого акц?онерного товариства, 
перереєстровано 09.03.1995 р. п?д № 03121566. За р?шенням загальних 
збор?в акц?онер?в в?д 07.04.1994 року товариство зм?нило назву АТ 
<Акц?онерна компан?я <Авто> на АТ "Українська автомоб?льна корпорац?я". З 
01.10.2001 р. у зв'язку з? зм?ною адм?н?стративно-територ?ального под?лу м. 
Києва товариство переведено як платник податк?в на обл?к у державну 
податкову ?нспекц?ю Печерського району м. Києва. Товариство також 
перереєстровано 19.04.1994 р. у Печерськ?й районн?й у м?ст? Києв? 
державн?й адм?н?страц?ї, номер запису про зам?ну св?доцтва 1 070 108 0004 
001610. У зв'язку з перейменуванням товариства зг?дно з р?шенням в?д 
06.04.2010р. та приведенням у в?дпов?дн?сть до Закону України <Про 
акц?онерн? товариства> статут публ?чного акц?онерного товариства 
<Українська автомоб?льна корпорац?я> (нова редакц?я) зареєстровано 
13.04.2010р. в Печерськ?й районн?й у м. Києв? державн?й адм?н?страц?ї, 
номер запису про зам?ну св?доцтва 1 070 105 0116 001610. Зг?дно з р?шенням 
Загальних Збор?в Акц?онер?в (протокол в?д 13.04.2011р.) у звязку з 
приведенням статуту Товариства у в?дпов?дн?сть з чинним законодавством 
були внесен? зм?ни та доповнення до статуту, нова редакц?я статуту 
зареєстрована 22.06.2011р. в Печерськ?й районн?й у м. Києв? державн?й 
адм?н?страц?ї, номер запису про зам?ну св?доцтва 1 070 105 0136001610. 
Юридична адреса товариства: Україна, м. Київ, вул. Червоноарм?йська, 15/2, 
фактичне м?сцезнаходження товариства сп?впадає з юридичною адресою. 
Телефон 206-88-58, факс 287-46-86, електронна пошта: 
a.vertieva@ukravto.kiev.ua Кер?вництво товариства: Голова Правл?ння - Коз?с 
Олександр Миколайович з 26.04.2002р. по тепер?шн?й час. Головний 
бухгалтер - Верт?йова Антон?на Дмитр?вна з 11.09.2000р. по тепер?шн?й час. 
Товариство зареєстровано платником ПДВ, св?доцтво про реєстрац?ю № 
100332000 в?д 12.04.2011 р., видане СДП? у м.Києв? по робот? з ВПП. 
?ндив?дуальний податковий номер платника ПДВ - 031215626558. Основн? 
види д?яльност? зг?дно КВЕД: Таблиця №1 Техн?чне обслуговування та 
ремонт автомоб?л?в Роздр?бна торг?вля автомоб?льними деталями та 
приладдям Посередництво в торг?вл? автомоб?льними деталями та приладдям 
Оптова торг?вля зерном, нас?нням та кормами для тварин Орган?зац?я 
перевезення вантаж?в Виробництво автомоб?л?в 50.20.0 50.30.2 50.30.3 
51.21.0 63.40.0 34.10.0 Опис обсягу аудиторської перев?рки. Перев?рка 



зроблена виб?рковим методом. П?дставою для перев?рки є наступн? 
законодавч? та нормативн? акти: Закони України "Про ц?нн? папери та 
фондовий ринок ", "Про господарськ? товариства ", "Про державне 
регулювання ринку ц?нних папер?в в Україн?", "Про аудиторську д?яльн?сть ". 
Аудитор керувався законодавством України в галуз? господарської д?яльност? 
та оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського обл?ку ? 
формування ф?нансової зв?тност?, прийнятими в Україн? нормами аудиту з 
врахуванням м?жнародних норм та стандарт?в. Аудитором зд?йснен? 
виб?ркове досл?дження шляхом тестування доказ?в для об?рунтування сум та 
?нформац?ї, розкритих у ф?нансовому зв?т?, а також оц?нка в?дпов?дност? 
застосованих принцип?в обл?ку нормативним вимогам щодо орган?зац?ї 
бухгалтерського обл?ку та зв?тност? в Україн?, чинним протягом пер?оду 
перев?рки. Аудит проведений у в?дпов?дност? до М?жнародних Стандарт?в 
Аудиту з урахуванням вимог Положення щодо п?дготовки Аудиторських 
висновк?в, як? подаються до Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового 
ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами та профес?йними учасниками 
фондового ринку, затвердженого р?шенням Державної ком?с?ї з ц?нних 
папер?в та фондового ринку в?д 19.12.2006 р. № 1528, Вимог до 
аудиторського висновку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами ц?нних папер?в 
(кр?м ем?тент?в обл?гац?й м?сцевої позики), затвердженого р?шенням 
Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 29.09.2011 р. № 
1360. Перел?к перев?реної ф?нансової ?нформац?ї: Аудитором перев?рена 
така документац?я за пер?од з 01 с?чня 2011 року по 31 грудня 2011 року: 
установч? та реєстрац?йн? документи товариства, дан? обл?ку власного 
кап?талу, первинн? документи та обл?ков? рег?стри з обл?ку необоротних 
актив?в, товарно-матер?альних ц?нностей, витрат виробництва та об?гу, 
касових операц?й, операц?й по рахунках у нац?ональн?й валют?, дан? обл?ку 
розрахунк?в по зароб?тн?й плат?, з п?дзв?тними особами, з бюджетом, з 
позабюджетних платеж?в, по пенс?йному та соц?альному страхуванню, дан? 
обл?ку забезпечень наступних витрат ? платеж?в, деб?торської та 
кредиторської заборгованост?, ?нших оборотних актив?в, витрат майбутн?х 
пер?од?в, первинн? документи та дан? обл?ку реал?зац?ї, дан? обл?ку податку 
на додану варт?сть, ф?нансових результат?в. В?дпов?дальн?сть кер?вництва за 
ф?нансову зв?тн?сть Кер?вництво несе в?дпов?дальн?сть за п?дготовку ? 
достов?рне подання ф?нансової зв?тност?, що додається, в?дпов?дно до 
Закону України <Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?> 
та М?жнародних Стандарт?в Ф?нансової Зв?тност?. В?дпов?дальн?сть 
кер?вництва включає: створення, впровадження ? п?дтримку системи 
внутр?шнього контролю, що в?дпов?дає п?дготовц? ? достов?рному 
представленню ф?нансової зв?тност?, у як?й в?дсутн? ?стотн? перекручування, 
що виникають у результат? шахрайства або помилок; виб?р ? застосування 
в?дпов?дної обл?кової пол?тики; а також бухгалтерських оц?нок, що 
в?дпов?дають обставинам. В?дпов?дальн?сть аудитора Ми несемо 
в?дпов?дальн?сть за вираження своєї думки по дан?й ф?нансов?й зв?тност?, на 
п?дстав? проведеного нами аудита. Ми провели аудит в?дпов?дно до 
М?жнародних Стандарт?в Аудиту. Ц? стандарти потребують в?д нас 
дотримання етичних вимог, а також планування ? проведення аудиту для 
одержання достатньої впевненост? в тому, що ф?нансова зв?тн?сть не м?стить 
?стотних перекручень. Аудит має на уваз? проведення процедур для 
одержання аудиторських доказ?в щодо сум ? розкриття ?нформац?ї у формах 
зв?тност?. Виб?р процедур залежить в?д судження аудитора. Так? процедури 
включають оц?нку ризик?в ?стотних перекручувань ф?нансової зв?тност?, що 
виникають у результат? шахрайства або помилок. При проведенн? оц?нки цих 
ризик?в аудитор анал?зує методи внутр?шнього контролю, що в?дносяться до 
п?дготовки ? достов?рного представлення ф?нансової зв?тност? з метою 
розробки аудиторських процедур, що п?дходять до даної ситуац?ї, а не з метою 
вираження думки про ефективн?сть системи внутр?шнього контролю суб'єкта 
господарської д?яльност?. Аудит також м?стить у соб? оц?нку в?дпов?дност? 
використовуваної обл?кової пол?тики ? прийнятн?сть обл?кових оц?нок, 
зроблених кер?вним персоналом, а також оц?нку загального представлення 
ф?нансової зв?тност?. Ми вважаємо, що одержали достатн? ? в?дпов?дн? 
аудиторськ? докази для вираження нашої думки. Висновки щодо окремих 
компонент?в ф?нансових зв?т?в: У зв?тному пер?од? в товариств? 
застосовувалась комб?нована форма ведення бухгалтерського обл?ку з 
використанням комп'ютерної техн?ки. Ведення бухгалтерського обл?ку 
в?дпов?дало Положенням (стандартам) бухгалтерського обл?ку. У зв?тному 
пер?од? товариство зд?йснювало бухгалтерський обл?к у в?дпов?дност? з 
Законом України "Про бухгалтерський обл?к та ф?нансову зв?тн?сть в Україн?" 
на п?дстав? наказ?в про обл?кову пол?тику в?д 22.12.2010 р. № 269 та в?д 
26.04.2011р. №83. На протяз? зазначеного пер?оду в товариств? забезпечена 
незм?нн?сть в?дображення в обл?ку господарських операц?й та оц?нки майна 
на основ? Положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку. Ф?нансова зв?тн?сть 
складалася своєчасно та в повному обсяз?. Подана для перев?рки ф?нансова 
зв?тн?сть включає в себе:  
 Баланс, форма №1 - додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обл?ку 2;  
 Зв?т про ф?нансов? результати, форма №2 - додаток до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обл?ку 3;  
 Зв?т про рух грошових кошт?в, форма № 3 - додаток до Положення 



(стандарту) бухгалтерського обл?ку 4;  
 Зв?т про власний кап?тал, форма № 4 - додаток до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обл?ку 5;  
 Прим?тки до р?чної ф?нансової зв?тност?, форма № 5, затверджен? наказом 
М?н?стерства ф?нанс?в України в?д 29.11.2000 р. № 302 у редакц?ї наказу в?д 
28.10.2003 р. № 602; Ф?нансова зв?тн?сть подана в повному обсяз? та по 
форм?, що передбачена Законом України <Про бухгалтерський обл?к та 
ф?нансову зв?тн?сть в Україн?> та Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обл?ку в Україн?. Висновок На нашу думку ф?нансова 
зв?тн?сть в?рог?дно, у вс?х ?стотних аспектах в?дображає ф?нансове 
становище ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <Українська 
автомоб?льна корпорац?я> станом на 31 грудня 2011 року та його ф?нансових 
результат?в ? руху грошових кошт?в за р?к, що завершився на зазначену дату, 
в?дпов?дно до Положень (стандарт?в) бухгалтерського обл?ку з урахуванням 
вимог М?жнародних Стандарт?в Ф?нансової Зв?тност?. Основн? в?домост? про 
аудитора (аудиторську ф?рму): Аудит проведено аудитором Додукало О.В. 
(сертиф?кат аудитора №003797 виданий р?шенням Аудиторської палати 
України №78 в?д 02 червня 1999 р.) приватного п?дприємства "Аудиторсько-
консалтингова ф?рма "Д.М.Б.-аудит", яка внесена до Реєстру суб'єкт?в 
аудиторської д?яльност? р?шенням Аудиторської палати України № 99 в?д 
23.02.2001 р. за № 000515, та № 174/3 в?д 15.03.2007 р. за № 3964. 
Юридична адреса приватного п?дприємства "Аудиторсько-консалтингова 
ф?рма "Д.М.Б.-аудит" - Україна, м. Київ, вул. Прир?чна, 13. Телефон (044) 469-
54-98, факс 294-38-55. Основн? в?домост? про умови договору про проведення 
аудиту: Аудит зроблено на п?дстав? договору №675-01/2012 в?д 14.02.2012 
року. Перев?рка зд?йснена в пер?од з 21 лютого по 02 березня 2012 року. 
Дата видач? висновку: 07 березня 2012 року Директор "АКФ "Д.М.Б. - аудит" 
Додукало О.В. Київ, березень, 07, 2012 р. Аудитор Додукало О. В. 
ПОЯСНЮВАЛЬН? ПРИМ?ТКИ ДО ЗВ?ТУ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОР?В про 
ф?нансову зв?тн?сть ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБ?ЛЬНА КОРПОРАЦ?Я" (АТ "Українська автомоб?льна корпорац?я") за 
2011 р?к Достов?рн?сть ?нформац?ї, що розкривається Суттєвих 
нев?дпов?дностей м?ж ф?нансовою зв?тн?стю, що п?длягала аудиту, та ?ншою 
?нформац?єю, що розкривається АТ <Українська автомоб?льна корпорац?я> та 
подається до Ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку разом з 
ф?нансовою зв?тн?стю (МСА 720 "В?дпов?дальн?сть аудитора щодо ?ншої 
?нформац?ї в документах, що м?стять перев?рену аудитором ф?нансову 
зв?тн?сть") аудитором не виявлено. В процес? проведення аудиторської 
перев?рки товариством за рекомендац?єю аудитор?в зд?йснен? виправлення в 
формах ф?нансової зв?тност? для приведення їх у в?дпов?дн?сть до П(С)БО. 
Зокрема, сума додаткового кап?талу у розм?р? амортизац?ї в?д дооц?нки 
основних засоб?в списувалась на рахунок 719 <?нш? операц?йн? доходи>. 
Аудиторською компан?єю були надан? рекомендац?ї щодо списання суми 
додаткового кап?талу у розм?р? амортизац?ї в?д дооц?нки основних засоб?в на 
нерозпод?лений прибуток. Були зд?йснен? наступн? бухгалтерськ? проведення 
: Д-т 423 <Дооц?нка актив?в> в кореспонденц?ї з К-том 441 <Прибуток 
нерозпод?лений> на суму 89 335 тис. грн. Зд?йснен? виправлення не привели 
до перекручень ф?нансової зв?тност? за 2011 р?к. Значн? правочини (10 ? 
б?льше в?дсотк?в вартост? актив?в товариства за даними останньої р?чної 
ф?нансової зв?тност?, що становить 397 млн. грн.) в?дпов?дно до Закону 
України "Про акц?онерн? товариства" в 2011 роц? товариство зд?йснювало 
зг?дно з договором в?д 13.05.2005р. №133/2, укладеного з ПАТ <ЗАЗ> щодо 
поставки автомоб?л?в на пост?йн?й основ?. Розм?р статутного фонду зг?дно 
установчих документ?в Перел?к Засновник?в акц?онерного товариства 
в?дкритого типу "Акц?онерна компан?я "Авто" в?дпов?дно до установчого 
договору в?д 23.10.1992 р. - Українське орендне об'єднання <Автосерв?с>; - 
Фонд державного майна України; - 23 обласних орендних п?дприємств 
<Автосерв?с> та Кривор?зьке м?ське орендне п?дприємство; - Донецький, 
Дн?пропетровський, Кримський, Льв?вський, Харк?вський, Хмельницький 
центри постачання та торг?вл? <Автосерв?с>, Часов - Ярський досл?дно - 
експериментальний завод. Зг?дно р?шення загальних збор?в акц?онер?в в?д 
07.04.1994 року акц?онерне товариство в?дкритого типу <АК <Авто> зм?нило 
назву на Акц?онерне товариство <Українська автомоб?льна корпорац?я> 
(скорочено АТ <Українська автомоб?льна корпорац?я>). У зв'язку з 
перейменуванням товариства зг?дно з р?шенням в?д 06.04.2010р.та 
приведенням у в?дпов?дн?сть до Закону України <Про акц?онерн? товариства> 
статут публ?чного акц?онерного товариства <Українська автомоб?льна 
корпорац?я> (нова редакц?я) зареєстровано 13.04.2010р. в Печерськ?й 
районн?й у м. Києв? державн?й адм?н?страц?ї, номер запису про зам?ну 
св?доцтва 1 070 105 0116 001610. Нова редакц?я Статуту ПУБЛ?ЧНОГО 
АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <УКРАЇНСЬКА АВТОМОБ?ЛЬНА КОРПОРАЦ?Я> 
затверджена загальними зборами акц?онер?в товариства протокол в?д 
13.04.2011р. та зареєстрована 22.06.2011р. в Печерськ?й районн?й у м.Києв? 
державн?й адм?н?страц?ї, номер запису про зам?ну св?доцтва 1 070 105 0116 
001610. Заявлений статутний фонд складає 94 959 тис. грн., сплачено 
повн?стю. Статутний фонд розпод?лено на 6 330 618 (ш?сть м?льйон?в триста 
тридцять тисяч ш?стсот в?с?мнадцять) простих ?менних акц?й ном?нальною 
варт?стю 15 грн. кожна. Прив?лейован? акц?ї Товариство не випускало. 
Станом на 31.12.2011 р. у статутному кап?тал? АТ <Українська автомоб?льна 



корпорац?я> державна частка в?дсутня, Фонд державного майна та ?нш? 
засновники акц?ями не волод?ють. Склад та структура внеск?в до Статутного 
кап?талу: Статутний кап?тал - це варт?сна оц?нка внеск?в, початково 
?нвестованих у товариство його засновниками. Акц?онерне товариство 
створене зг?дно Установчого договору в?д 23.10.1992 р., з розм?ром 
статутного кап?талу 1 065,806 млн. крб. Учасники та шляхи формування 
статутного кап?талу: - Фонд державного майна України - частка у статутному 
кап?тал? Корпорац?ї <УкрАВТО> складала 221 500 тис. крб. (20,8 %); - 
Колективна власн?сть - частка у статутному кап?тал? Корпорац?ї <УкрАВТО> 
складала 844 306 тис. крб. (79,2 %). На п?дтвердження першої ем?с?ї видане 
Св?доцтво М?н?стерства ф?нанс?в України про реєстрац?ю випуску ц?нних 
папер?в № 117/1/93 в?д 19.08.1993 р. Загальна сума випуску - 1 065 806 тис. 
крб., к?льк?сть випущених акц?й - 1 065 806 (один м?льйон ш?стдесят п'ять 
тисяч в?с?мсот ш?сть) штук, ном?нальна варт?сть акц?ї - 1 000 крб., вид акц?й 
- прост? ?менн?. Статутний фонд сплачено повн?стю. Приватизац?я державної 
частки майна зд?йснена зг?дно з планом розм?щення акц?й, затвердженим 
наказом Фонду державного майна. Реал?зац?я акц?й проходила за рахунок 
приватизац?йних майнових сертиф?кат?в громадян та за власн? кошт? 
покупц?в. На п?дстав? протоколу зас?дання ком?с?ї з продажу акц?й в?д 
10.08.1994 р. Фондом державного майна України видано св?доцтво про 
власн?сть в?д 18.08.1994 р. за реєстрац?йним № П-350, яким засв?дчено, що 
АТ "Українська автомоб?льна корпорац?я" є правонаступником прав та 
обов'язк?в Українського орендного п?дприємства "Автосерв?с" та майно 
зазначеного товариства є колективною власн?стю акц?онер?в товариства, як? 
придбали акц?ї на в?дпов?дно до Закону України "Про приватизац?ю майна 
державних п?дприємств> в?д 04.03.1992 р. № 2163-Х??, з? зм?нами ? 
доповненнями. Друга ем?с?я (?ндексац?я на 01.08.93 р.) була проведена на 
виконання Указу Президента України "Про ?ндексац?ю ном?нальної вартост? 
приватизац?йних майнових сертиф?кат?в" в?д 02.11.1993 р. № 503/93 шляхом 
?ндексац?ї ном?нальної вартост? акц?й з застосуванням коеф?ц?єнту 
?ндексац?ї 35. Р?шення про зб?льшення статутного фонду прийнято 
загальними зборами акц?онерного товариства 07.04.1994 р. К?льк?сть 
випущених акц?й залишилася без зм?ни. ?з зовн?шн?х джерел додаткового 
надходження кошт?в не було. На п?дтвердження другої ем?с?ї видане 
Св?доцтво М?н?стерства ф?нанс?в України про реєстрац?ю випуску ц?нних 
папер?в № 199/1/95 в?д 25.05.1995 р. Загальна сума випуску 37 303 210 тис. 
крб., к?льк?сть випущених акц?й - 1 065 806 (один м?льйон ш?стдесят п'ять 
тисяч в?с?мсот ш?сть) штук, ном?нальна варт?сть акц?ї - 35 000 крб., вид 
акц?й - прост? ?менн?. Третя ем?с?я (?ндексац?я на 01.01.95 р.) була 
зд?йснена зг?дно Р?шення про зб?льшення статутного фонду, прийнятого 
загальними зборами акц?онерного товариства 03.03.95 р. К?льк?сть випущених 
акц?й залишилася без зм?ни. ?з зовн?шн?х джерел додаткового надходження 
кошт?в не було. На п?дтвердження другої ем?с?ї видане Св?доцтво 
М?н?стерства ф?нанс?в України про реєстрац?ю випуску ц?нних папер?в № 
457/1/95 в?д 30.10.1995 р. Загальна сума випуску 266 451 500 тис. крб., 
к?льк?сть випущених акц?й - 1 065 806 (один м?льйон ш?стдесят п'ять тисяч 
в?с?мсот ш?сть) штук, ном?нальна варт?сть акц?ї - 250 000 крб., вид акц?й - 
прост? ?менн?. Четверта ем?с?я зд?йснена шляхом додаткового випуску акц?й 
у к?лькост? 1 044 400 (один м?льйон сорок чотири тисяч? чотириста) простих 
?менних акц?й на загальну суму 2 611 тис. гривень. Р?шення про зб?льшення 
статутного фонду прийнято загальними зборами акц?онер?в в?д 12.04.1996 р., 
зборами правл?ння корпорац?ї "Укравто" в?д 30.05.1996 р. Зм?ни до статуту 
затверджен? р?шенням загальних збор?в акц?онер?в в?д 25.04.1997 р. Акц?ї 
були продан? юридичн?й особ? (нерезидент) - ф?рм? "Bulkom Trading LTD" 
(догов?р куп?вл?-продажу пакету акц?й № 17 в?д 02.12.1996 р). На 
п?дтвердження четвертої ем?с?ї Державною ком?с?єю з ц?нних папер?в та 
фондового ринку видано Св?доцтво про реєстрац?ю ц?нних папер?в за № 
605/1/97 в?д 10.07.1997 р. Сума статутного фонду сплачена повн?стю. П'ята 
ем?с?я була проведена в зв'язку з веденням поняття <форма випуску акц?й>, 
Св?доцтво про реєстрац?ю випуску акц?й № 927/10/1/98 в?д 07.10.1998 р. 
видане Управл?нням Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку 
в м. Києв? та Київськ?й област?. Загальна сума випуску 5 275 515 гривень, 
к?льк?сть випущених акц?й - 2 110 206 (два м?льйони сто десять тисяч дв?ст? 
ш?сть) штук, ном?нальна варт?сть акц?ї - 2,5 гривень, вид акц?й - прост? 
?менн?, форма випуску - документарна. Шоста ем?с?я зд?йснена шляхом 
?ндексац?ї основних фонд?в (?ндексац?я на 01.04.1996 р.) зг?дно з 
Положенням про порядок реєстрац?ї випуску акц?й акц?онерного товариства 
при зб?льшенн? статутного фонду у зв'язку з ?ндексац?єю основних фонд?в, 
затвердженого р?шенням ДКЦПФР в?д 17.03.2000 р. № 25. Р?шення про 
зб?льшення статутного фонду прийняте позачерговими зборами акц?онер?в 
09.11.2001 р. К?льк?сть випущених акц?й залишилася без зм?н. ?з зовн?шн?х 
джерел додаткового надходження кошт?в не було. На п?дтвердження шостої 
ем?с?ї видане Св?доцтво Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового 
ринку України про реєстрац?ю випуску акц?й № 660/1/01 в?д 28.12.2001 р. 
Загальна сума випуску 31 653 090 гривень, к?льк?сть випущених акц?й - 2 110 
206 (два м?льйони сто десять тисяч дв?ст? ш?сть) штук, ном?нальна варт?сть 
акц?ї - 15 гривень, вид акц?й - прост? ?менн?, форма випуску - документарна. 
Сьома ем?с?я зд?йснена шляхом додаткового випуску акц?й в к?лькост? 4 220 
412 (чотири м?льйони дв?ст? двадцять тисяч чотириста дванадцять) штук на 



суму 63 306 180 (ш?стдесят три м?льйони триста ш?сть тисяч сто в?с?мдесят) 
гривень. Р?шення про зб?льшення статутного фонду прийняте загальними 
зборами акц?онер?в 20.04.2006 р. На п?дтвердження сьомої ем?с?ї видане 
Св?доцтво Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в та фондового ринку України 
про реєстрац?ю випуску акц?й № 577/1/06 в?д 08.12.2006 р. на загальну суму 
випуску 94 959 270 (дев'яносто чотири тисяч? дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч 
дв?ст? с?мдесят) гривень. Загальна к?льк?сть акц?й складає 6 330 618 (ш?сть 
м?льйон?в триста тридцять тисяч ш?стсот в?с?мнадцять) штук. Ном?нальна 
варт?сть акц?ї 15 гривень, вид акц?й - прост? ?менн?, форма випуску - 
документарна. Документи, що п?дтверджують сплату внеск?в до Статутного 
кап?талу: Таблиця №2 Назва документа Номер документа Дата складання 
Прим?тки Перша ем?с?я: Акт оц?нки вартост? державної частки майна 
орендного п?дприємства Б/н 1992 р. 221 500 000 крб. Акт оц?нки вартост? 
майна орендного п?дприємства, що знаходилося у власност? орендар?в Б/н 
1992-1993 р. 709 506 000 крб. За власн? кошти громадян Пр./ордери 03-
06.1993 р. 134 800 000 крб. Всього: 1 065 806 000 крб. Друга ем?с?я - 
?ндексац?я вартост? основних засоб?в протокол 07.04.1994р. 37 303 210 000 
крб. Третя ем?с?я - ?ндексац?я вартост? основних засоб?в протокол 
03.03.1995р. 266 451 500 000 крб. Четверта ем?с?я - додатковий випуск акц?й 
Виписка банку Виписка банку м/о: 3ХРЕ м/о: 43FX 23.12.1996 р. 24.01.1997 р. 
600 000 долар?в США 793 276 долар?в США Всього: 1 393 276 долар?в США (за 
курсом НБУ на 29.11.1996 р. 1 долар США = 1,8740 грн.) 2 611 000 грн. П'ята 
ем?с?я (форма випуску -документарна) протокол 25.05.1998р. 5 275 515 грн. 
Шоста ем?с?я - ?ндексац?я вартост? основних засоб?в протокол 09.11.2001р. 
31 653 090 грн. Сьома ем?с?я - додатковий випуск акц?й плат?жн? доручення: 
№ 1249 № 1250 № 1274 № 1327 № 1334 № 1333 № 1338 № 1348 № 1346 № 
1347 № 1353 № 1356 № 1377 № 1390 № 1387 № 1391 № 1386 мемор?альний 
ордер № 14472 плат?жн? доручення на повернення зайво отриманих кошт?в 
№ 7038100 № 7038300 № 7038400 30.08.06 р. 30.08.06 р. 04.09.06 р. 13.09.06 
р. 20.09.06 р. 20.09.06 р. 21.09.06 р. 25.09.06 р. 25.09.06 р. 25.09.06 р. 26.09.06 
р. 27.09.06 р. 02.10.06 р. 03.10.06 р. 02.10.06 р. 03.10.06 р. 02.10.06 р. 27.09.06 
р. 11.10.06 р. 11.10.06 р. 11.10.06 р. 2985 грн. 7530 грн. 12900 грн. 540210 грн. 
3119190 грн. 150 грн. 4005390 грн. 3749580 грн. 15 грн. 6089760 грн. 3986100 
грн. 330180 грн. 2238,75 грн. 2250 грн. 2400 грн. 2400 грн. 10125540 грн. 6 204 
356,44$/ 31332000 грн. 3,75 грн. 2250 грн. 2385 грн. Загалом сплачена сума 
складає - 63 306 180 грн. Первинн? документи, як? п?дтверджують внески до 
статутного кап?талу першої ем?с?ї, передан? до арх?ву на п?дстав? акта б/н 
в?д 04.01.2000 р., що погоджено з Центральним державним арх?вом вищих 
орган?в влади та управл?ння України, ?дентиф?кац?йний код 03494349, 
Протокол № 1, 05.01.2000 р. Їх дан?, внесен? до таблиц? 3, в?дновлен? 
товариством непрямим методом. В 2011р. ем?с?ї акц?й не було. ?нша 
?нформац?я Станом на 31.12.2011 року статутний кап?тал Товариства складає 
94 959 270 (дев'яносто чотири м?льйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч 
дв?ст? с?мдесят) гривень. Статутний кап?тал под?лено на 6 330 618 (ш?сть 
м?льйон?в триста тридцять тисяч ш?стсот в?с?мнадцять) простих ?менних 
акц?й ном?нальною варт?стю 15 грн. за одну акц?ю, на загальну суму 94 959 
270 гривень. Зг?дно з наданою ?нформац?йною дов?дкою <Щодо ?нформац?ї 
акц?онер?в - юридичних ос?б ? загальну к?льк?сть акц?онер?в - ф?зичних 
ос?б> в?д 01.03.2012р. № 11076, виданою Нац?ональним депозитар?єм 
України к?льк?сть акц?онер?в товариства станом на 31.12.2011 року складає 3 
665 ос?б. Вони волод?ють 6 330 618 (ш?стьма м?льйонами трьомастами 
тридцятьма тисячами ш?стсот в?с?мнадцятьма) простими ?менними акц?ями, 
зокрема: 3 562 ф?зичних ос?б волод?ють 5 724 076 (п'яти м?льйонами с?мсот 
двадцяти чотирьма тисячами с?мдесят ш?стьма) акц?ями (90,42%); 103 
юридичн? особи волод?ють 606 542 (ш?стьсот ш?стьма тисячами пятсот сорок 
двома) акц?ями (9,58%). Власники, як? волод?ють акц?ями б?льш н?ж 10% 
статутного кап?талу- ф?зична особа Васадзе Тар?ел Шакрович, громадянин 
України, мешкає у м. Києв? (85,97%). Торговц? ц?нними паперами, послугами 
яких користується п?дприємство: ТОВ <Трейдб?знесцентр", юридична адреса: 
м. Київ, проспект Перемоги,27, к.57 тел./факс: (044) 484-18-78; ТОВ 
"Ф?нансова компан?я <Восход" (л?ценз?я Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в 
та фондового ринку АВ № 581303 в?д 16.05.2011р. на зд?йснення брокерської 
д?яльност?), Код ЄДРПОУ 37174242, адреса: м. Київ, вул. Хорива, 55 б, тел. 
(044) 393-78-38 Депозитар?й, ПАТ <Нац?ональний Депозитар?й України>, Код 
ЄДРПОУ 30370711, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Гр?нченка,3 тел./факс: 
(044) 279-10-78, 377-70-16. Збер?гач АТ <Брокб?знесбанк>, юридична адреса: 
01001 м. Київ, пр.Перемоги,41 тел./факс: (044) 206-29-22. Депозитар?й-
кореспондент: Приватне акц?онерне товариство <Всеукраїнський депозитар?й 
ц?нних папер?в>, Код ЄДРПОУ 35917889, юридична адреса: м. Київ, вул. 
Троп?н?на, 7-Г. Див?денди у 2011 роц? за 2010 р?к не нараховувались та не 
виплачувались. Зг?дно з р?шенням Загальних збор?в акц?онер?в (протокол в?д 
13.04.2011р.) чистий прибуток за 2010 р?к було вир?шено направити на 
розвиток статутної д?яльност? товариства. Власний кап?тал АТ "Українська 
автомоб?льна корпорац?я" зб?льшився з 2 567 754 тис. грн. станом на 
31.12.2010 року до 2 752 890 тис. грн. станом на 31.12.2011 року. Визначення 
в?дпов?дност? вартост? чистих актив?в п?дприємства вимогам законодавства 
Станом на 31.12.2011 р. варт?сть чистих актив?в товариства складає 2 752 890 
тис. грн. В той же час, сума статутного фонду товариства станом на 31.12.2011 
р. (рядок 300 балансу, форма № 1) складає 94 959 тис. грн. Сума статутного 



фонду станом на 31.12.2011 р. сплачена повн?стю. Таким чином, варт?сть 
чистих актив?в товариства значно перевищує розм?р його статутного кап?талу, 
що в?дпов?дає вимогам частини 3 статт? 155 Цив?льного кодексу України щодо 
сп?вв?дношення вартост? чистих актив?в акц?онерного товариства з розм?ром 
його статутного кап?талу. Розрахунок вартост? чистих актив?в зд?йснено за 
Методичними рекомендац?ями щодо визначення вартост? чистих актив?в 
акц?онерних товариств, затверджених р?шенням ДКЦПФР в?д 17 листопада 
2004 р. N 485. Розкриття ?нформац?ї про д?ї, як? в?дбулися протягом зв?тного 
2011 року та можуть вплинути на ф?нансово-господарський стан п?дприємства 
та привести до значної зм?ни вартост? його ц?нних папер?в, визначених 
частиною першою статт? 41 Закону України "Про ц?нн? папери та фондовий 
ринок " Р?шення про розм?щення ц?нних папер?в на суму, що перевищує 25 
в?дсотк?в статутного кап?талу, в 2011 роц? не приймалось. Р?шення про викуп 
власних акц?й в 2011 роц? товариством не приймалось. Кредит?в на суму, що 
перевищує 25 в?дсотк?в власних актив?в, в 2011 роц? товариство не 
отримувало. Протягом 2011р. в?дбувалися наступн? зм?ни у склад? посадових 
ос?б товариства: 1) На п?дстав? р?шення р?чних загальних збор?в акц?онер?в 
ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <УКРАЇНСЬКА АВТОМОБ?ЛЬНА 
КОРПОРАЦ?Я> (протокол в?д 13 кв?тня 2011 року) у зв'язку з переобранням 
складу Наглядової Ради та Рев?з?йної ком?с?ї в?дбулись зм?ни складу 
посадових ос?б ем?тента: Зв?льнено: Голову Наглядової Ради Васадзе Н?ну 
Тар?ел?вну, паспорт сер?я МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києв? 29.03.2006р., яка волод?є часткою в статутному кап?тал? 
ем?тента у розм?р? 0,0005%. Строк повноважень склав 1 р?к. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Члена Наглядової Ради 
Васадзе Вахтанга Тар?еловича, паспорт сер?я СН № 127347, виданий 
Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києв? 08.06.2004р., який волод?є часткою 
в статутному кап?тал? ем?тента у розм?р? 0,0005%. Строк повноважень склав 
1 р?к. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Члена 
Наглядової Ради Виноградова Анатол?я Григоровича, паспорт сер?я СН 
№696324, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києв? 13.03.1998р., 
який волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента у розм?р? 0,0001%. 
Строк повноважень склав 1 р?к. Непогашеної судимост? за корислив? та 
посадов? злочини не має. Члена Наглядової Ради Кузнецову Св?тлану 
В?ктор?вну, паспорт сер?я СО 795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 
в м. Києв? 22.01.2002 р., яка волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента 
у розм?р? 0,00002%. Строк повноважень склав 1 р?к. Непогашеної судимост? 
за корислив? та посадов? злочини не має. Члена Наглядової Ради Корольчука 
Юр?я Степановича, паспорт сер?я АС №007875, виданий Луцьким РВ УМВС 
України у Волинськ?й област? 09.02.1996р., який не волод?є часткою в 
статутному кап?тал? ем?тента. Строк повноважень склав 1 р?к. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Члена Наглядової Ради 
П?дмурняка Олекс?я Васильовича, паспорт сер?я НА №301373, виданий 
Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницьк?й област? 20.02.1997р., який не 
волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента. Строк повноважень склав 1 
р?к. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Члена 
Наглядової Ради Безпечного В?ктора Григоровича, паспорт сер?я СН №482599, 
виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києв? 22.05.1997 р., який не 
волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента. Строк повноважень склав 1 
р?к. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Голову 
Рев?з?йної ком?с?ї Л?тмана Олександра Мойсейовича, паспорт сер?я КА 
№902611, виданий Франк?вським РВ ЛМУ УМВС України в Льв?вськ?й област? 
25.09.1998р., який не волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента. Строк 
повноважень склав 2 роки. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? 
злочини не має. Члена Рев?з?йної ком?с?ї Мохну Єгора Григоровича, паспорт 
сер?я СН №053992, виданий Зал?зничним РУ ГУ МВС в м. Києв? 26.09.1995., 
який не волод?є часткою в статутному кап?тал?. Строк повноважень склав 2 
роки. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. 
Призначено: Членом Наглядової Ради Васадзе Н?ну Тар?ел?вну, паспорт сер?я 
МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києв? 29.03.2006р., 
яка волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента у розм?р? 0,0005%, на 
строк 3 роки. Розм?р пакету акц?й, що належить: 30 акц?й. Протягом своєї 
д?яльност? займала наступн? посади: ф?нансовий директор; заступник 
начальника департаменту злиття, поглинання та залучень ф?нансування; 
пров?дний фах?вець департаменту злиття, поглинання та залучень 
ф?нансування; фах?вець в?дд?лу банк?вського обслуговування та управл?ння 
кредитами. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. 
Членом Наглядової Ради Кузнецову Св?тлану В?ктор?вну, паспорт сер?я СО 
795685, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києв? 22.01.2002 р., яка 
волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента у розм?р? 0,00002%, на строк 
3 роки. Розм?р пакету акц?й, що належить: 1 акц?я. Протягом своєї д?яльност? 
займав наступн? посади: Радник Почесного Президента; Заступник Голови 
Правл?ння; Заступник Голови Правл?ння з питань економ?ки. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Членом Наглядової Ради 
Безпечного В?ктора Григоровича, паспорт сер?я СН №482599, виданий 
Московським РУ ГУ МВС України в м?ст? Києв? 22.05.1997р., який не волод?є 
часткою в статутному кап?тал? ем?тента, на строк 3 роки. Розм?р пакету 
акц?й, що належить: 0 акц?й. Протягом своєї д?яльност? займав наступн? 
посади: Генеральний директор ф?л?ї; заступник директора ф?л?ї; директор 



товариства. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. 
Членом Рев?з?йної ком?с?ї Л?тмана Олександра Мойсейовича, паспорт сер?я 
КА №902611, виданий Франк?вським РВ ЛМУ УМВС України в Льв?вськ?й 
област? 25.09.1998р., який не волод?є часткою в статутному кап?тал? 
ем?тента, на строк 3 роки. Розм?р пакету акц?й, що належить: 0 акц?й. 
Протягом своєї д?яльност? займав наступн? посади: заступник начальника 
ф?нансово-економ?чного департаменту; начальник ф?нансово-економ?чного 
департаменту; начальник департаменту управл?нського обл?ку. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. Членом Рев?з?йної ком?с?ї 
Мохну Єгора Григоровича, паспорт сер?я СН №053992, виданий Зал?зничним 
РУ ГУ МВС в м. Києв? 26.09.1995., який не волод?є часткою в статутному 
кап?тал?, на строк 3 роки. Розм?р пакету акц?й, що належить: 0 акц?й. 
Протягом своєї д?яльност? займав наступн? посади: начальник департаменту; 
головний фах?вець; рег?ональний менеджер; головний бухгалтер. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. 2) На п?дстав? р?шення 
Наглядової Ради ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБ?ЛЬНА КОРПОРАЦ?Я> (протокол в?д 13 кв?тня 2011 року) у зв'язку з 
переобранням складу Наглядової Ради на п?дстав? р?шення р?чних загальних 
збор?в акц?онер?в (протокол в?д 13 кв?тня 2011 року) в?дбулись зм?ни складу 
посадових ос?б ем?тента: Призначено: Головою Наглядової Ради Васадзе Н?ну 
Тар?ел?вну, паспорт сер?я МЕ № 735697, виданий Печерським РУ ГУ МВС 
України в м. Києв? 29.03.2006р., яка волод?є часткою в статутному кап?тал? 
ем?тента у розм?р? 0,0005%, на строк 3 роки. Розм?р пакету акц?й, що 
належить: 30 акц?й. Протягом своєї д?яльност? займала наступн? посади: 
ф?нансовий директор; заступник начальника департаменту злиття, поглинання 
та залучень ф?нансування; пров?дний фах?вець департаменту злиття, 
поглинання та залучень ф?нансування; фах?вець в?дд?лу банк?вського 
обслуговування та управл?ння кредитами. Непогашеної судимост? за 
корислив? та посадов? злочини не має. 3) На п?дстав? р?шення Рев?з?йної 
ком?с?ї ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБ?ЛЬНА КОРПОРАЦ?Я> (протокол в?д 13 кв?тня 2011 року) у зв'язку з 
переобранням складу Рев?з?йної ком?с?ї на п?дстав? р?шення р?чних 
загальних збор?в акц?онер?в (протокол в?д 13 кв?тня 2011 року) в?дбулись 
зм?ни складу посадових ос?б ем?тента: Призначено: Головою Рев?з?йної 
ком?с?ї Л?тмана Олександра Мойсейовича, паспорт сер?я КА №902611, 
виданий Франк?вським РВ ЛМУ УМВС України в Льв?вськ?й област? 
25.09.1998р., який не волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента, на 
строк 3 роки. Розм?р пакету акц?й, що належить: 0 акц?й. Протягом своєї 
д?яльност? займав наступн? посади: заступник начальника ф?нансово-
економ?чного департаменту; начальник ф?нансово-економ?чного 
департаменту; начальник департаменту управл?нського обл?ку. Непогашеної 
судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. 4) На п?дстав? р?шення 
Наглядової Ради ПУБЛ?ЧНОГО АКЦ?ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБ?ЛЬНА КОРПОРАЦ?Я" (протокол в?д 16 травня 2011 року) в?дбулись 
зм?ни складу посадових ос?б ем?тента: Обрано: Членом Правл?ння-головним 
бухгалтером Верт?йову Антон?ну Дмитр?вну, паспорт сер?ї СН № 828982, 
виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.06.1998 р., яка не 
волод?є часткою в статутному кап?тал? ем?тента, строком на 4 роки, у зв'язку 
з виробничою необх?дн?стю в?дпов?дно до поданої заяви. Розм?р пакета акц?й 
ем?тента, що належить посадов?й особ?: 0 акц?й. Протягом своєї д?яльност? 
займала наступн? посади: заступник головного бухгалтера, головний 
бухгалтер. Непогашеної судимост? за корислив? та посадов? злочини не має. У 
2011 роц? р?шення про припинення д?яльност? ф?л?й не приймалось. В 2011 
роц? р?шення про зменшення статутного кап?талу загальними зборами 
акц?онер?в товариства не приймалось. У 2011 роц? справа про банкрутство 
товариства не порушувалась, ухвала про його санац?ю не виносилась. Анал?з 
показник?в ф?нансового стану товариства Ф?нансовий стан п?дприємства за 
2011 р?к характеризують коеф?ц?єнти, наведен? в Таблиц? 3. Таблиця №3 
Значення Показник Метод розрахунку Фактичне Ор?єнтовне позитивне 
значення показника коеф?ц?єнт абсолютної л?кв?дност? ф.1 (ряд. 220+ряд 
230+ряд. 240) / ф.1 ряд 620 0,27 0,25 - 0,5 коеф?ц?єнт загальної л?кв?дност? 
(покриття) ф.1 ряд 260 / ф.1 ряд 620 3,86 1,0 - 2,0 коеф?ц?єнт ф?нансової 
ст?йкост? (автоном?ї) ф.1 ряд 380 / ф.1 ряд 640 0,69 0,25 - 0,5 коеф?ц?єнт 
покриття зобов'язань власним кап?талом (ф?нансування) ф.1 (ряд. 430+ряд. 
480+ряд. 620+ряд. 630) / ф.1 ряд.380 0,44 0,5 - 1,0 коеф?ц?єнт 
рентабельност? актив?в ф. 2 ряд. 220 або 225 / [ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 
280 (гр. 4)] / 2 0,008 >0 1) Значення коеф?ц?єнту абсолютної л?кв?дност? 
складає 0,27. Це св?дчить про те, що товариство має можливост? негайного 
погашення своїх зобов'язань при виникненн? в?дпов?дної потреби; 2) Значення 
коеф?ц?єнту загальної л?кв?дност? складає 3,86. Це св?дчить про те, що 
товариство загалом має можливост? та достатн? ресурси для погашення своїх 
поточних зобов'язань; 3) Значення коеф?ц?єнту автоном?ї 0,69. Доля власного 
кап?талу товариства у загальн?й сум? його кошт?в св?дчить про його ст?йке 
ф?нансове становище; 4) Значення коеф?ц?єнту ф?нансування складає 0,44. 
Це св?дчить про те, що ступ?нь залежност? товариства в?д залучених кошт?в 
не перешкоджає можливостям нормального ф?нансування ним своєї 
д?яльност?; 5) Значення коеф?ц?єнту рентабельност? актив?в складає 0,008. 
Це св?дчить про те, що використання товариством власних актив?в є 
прибутковим, в результат? чого товариство має можливост? для покращення 



свого ф?нансового стану. При розрахунку коеф?ц?єнт?в аудитор керувався 
наступними нормативними документами: - Положенням щодо п?дготовки 
Аудиторських висновк?в, як? подаються до Державної ком?с?ї з ц?нних папер?в 
та фондового ринку при розкритт? ?нформац?ї ем?тентами та профес?йними 
учасниками фондового ринку, затверджене р?шенням Державної ком?с?ї з 
ц?нних папер?в та фондового ринку в?д 19.12.2006 р. № 1528; - Методичними 
рекомендац?ями щодо п?дготовки аудиторського висновку при перев?рц? 
в?дкритих акц?онерних товариств та п?дприємств - ем?тент?в обл?гац?й (кр?м 
комерц?йних банк?в), схваленими протоколом зас?дання Аудиторської палати 
України в?д 23.02.01 р. № 99. Ф?нансовий стан товариства є ст?йким. 
Директор "АКФ "Д.М.Б. - аудит" Додукало О.В. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що 
їх виробляє чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та 
надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про 
джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформація про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень 
впровадження нових технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформація про конкуренцію в 
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та 
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 

Дiяльнiсть АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" включає: - реалiзацiю 
легкових, вантажних автомобiлiв та автобусiв; - реалiзацiю запасних частин, 
мастил, спецрiдини, додаткового обладнання; - реалiзацiю номерних агрегатiв, 
матерiалiв, обладнання; - всi види автосервiсних послуг по технiчному 
обслуговуванню та ремонту автомобiлiв, у тому числi гарантiйний ремонт; - 
дiагностику та iнструментальний контроль транспортних засобiв; - 
встановлення додаткового обладнання; - вiдновлювальний ремонт (кузовний 
на ЛФП). Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та 
надання послуг. В частинi автомобiльного ринку: Виробництво 
автотранспортних засобiв в Українi в 2011 роцi склало 104 653 од., що на 26% 
вище результатiв попереднього року, при цьому виробництво легкових 
автомобiлiв зросло на 30%, автобусiв на 36% i вантажних автомобiлiв 
зменшилось на 37%. На сьогоднiшнiй день провiдних автовиробникiв чотири: 
<ЗАЗ>, <Богдан>, <Єврокар> i <КРАСЗ>, i їх сумарна потужнiсть складає 400 
тис. легкових авто в рiк. В структурi виробництва ПАТ <ЗАЗ> займає 58% вiд 
загального виробництва автотранспортних засобiв в Українi, в 2011 роцi обсяги 
виробництва виросли на 34%. Об'єм та перспективи розвитку авто 
виробництва в Українi залежать вiд законодавчої бази в тому числi розробки та 
впровадження державних цiльових програм розвитку автомобiлебудування, 
наявнiсть сприятливого iнвестицiйного клiмату, соцiально-економiчних та 
полiтичних факторiв в країнi. Автомобiльний ринок за пiдсумками 2011 року 
продемонстрував активний рiст - 35,7%. Цьому сприяла сукупнiсть 
сприятливих чинникiв, таких як стабiльна полiтична ситуацiя, зростання 
економiки, стабiльнiсть нацiональної валюти, численнiсть успiшних новинок на 
ринку, висока активнiсть на ринку авто-кредитування (продажi автомобiлiв в 
кредит виросли бiльш нiж на 50% в порiвняннi з 2010г.). В 2012 роцi очiкується 
помiрний рiст ринку на 4%-13%, враховуючи прогнозоване зростання 
економiки країни i основних соцiально-економiчних показникiв, а також 
стабiльний рiвень авто кредитування, певнi ризики по девальвацiї та зниженню 
споживчої активностi в другiй половинi 2012 року. Перспективи українського 
автопорома - виробництво корейських, росiйських, нiмецьких, чеських i, 
китайських автомобiлiв, за умови наявностi необхiдного рiвня ввiзного мита на 
iмпорт нових, а також органiзацiя їх повномасштабного виробництва з 
подальшою розробкою власного конкурентоздатного автомобiля. Враховуючи 
ситуацiю на ринку, повномасштабне виробництво є прiоритетним та 
перспективним для компанiї. Цiльовими сегментами залишаються найбiльш 
об'ємнi сегменти ринку - С, В у цiновому дiапазонi до 15,0 тис. $, а також 
сегмент Позашляховикiв SUV. В частинi послуг сервiсу: Потреба в послугах 
автосервiсу є прямо пропорцiйною до кiлькостi автомобiлiв, що експлуатується. 
Необхiднiсть високотехнологiчних станцiй технiчного обслуговування з 
сучасним обладнанням та технологiями прямо пропорцiйна постiйно 
зростаючому рiвню технологiчностi авто. Таким чином iснування та розвиток 
автосервiсних послуг є перспективним. Залежнiсть вiд сезонних змiн. В частинi 
автомобiльного ринку: Автомобiльному ринку України притаманна сезоннiсть 
продажу. Взимку продажi нижчi, а з весни по осiнь зростають. Рiст починається 
в березнi - квiтнi, часткове зниження продажiв у травнi, знову прирiст попиту в 
липнi-вереснi, жовтень - невеликий спад, що змiнюється на рiст в листопадi-
груднi. Безпосереднiй вплив на сезоннiсть продажiв мають полiтичнi та 
економiчнi фактори в країнi (вибори, коливання курсiв валют, цiн на паливо, 
змiн в законодавствi та iнформацiї про можливi змiни цiн в ЗМI). Стосовно 
торгiвлi запасними частинами спостерiгається спад продажу в травнi(святковi 
днi), в серпнi (вiдпустки), напередоднi i в продовж новорiчних та рiздвяних 
свят. Ринок автосервiсних послуг суттєво залежить вiд сезонних змiн (сезоннi 
коливання до 20-23%). Основнi ринки збуту та основнi клiєнти. В частинi 
автомобiльного ринку: Основними ринками збуту є Україна (АТ "Українська 
автомобiльна корпорацiя" має найширшу мережу дилерських пiдприємств на 
Українi) та Росiя, а також республiки Казахстан та Бiлорусь, Азербайджан, 
Молдова, Сирiя та Албанiя. Основна частка продуктового портфелюАТ 
"Українська автомобiльна корпорацiя" в кiлькiсному вимiрi орiєнтована на 
споживачiв бюджетного сегменту ринку (автомобiлi до 15,0 тис.$) що 
стосується легкових автомобiлiв, а також на споживачiв комерцiйної технiки та 
автобусiв. В частинi запасних частин: Основними ринками збуту є Київ та 
Київська область, а також обласнi центри України. Основними клiєнтами є 
юридичнi та фiзичнi особи. В частинi послуг сервiсу: Основними ринками збуту 
є Київ та Київська область, а також обласнi центри України. Основними 
клiєнтами є юридичнi (в т.ч. страховi компанiї) та фiзичнi особи. Основнi 
ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту 
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. Основнi ризики: В 



частинi автомобiльного ринку, ринку запасних частин та ринку автосервiсних 
послуг: - полiтичнi та соцiально-економiчнi ризики (полiтична нестабiльнiсть, 
зростання цiн на газ та нафтопродукти, зниження купiвельної спроможностi 
громадян, девальвацiя нацiональної валюти, високi темпи iнфляцiї, 
нестабiльнiсть на фiнансовому ринку в банкiвських структурах, зростання 
безробiття); - нормативнi ризики (змiни у законодавствi, що регулюють ввiз та 
розмитнення автотранспортних засобiв, рiвень мита, акцизу на iмпортованi 
новi та вживанi автомобiлi); - ризик конкурентного середовища (змiна 
кон'юнктури ринку; змiна цiнового позицiонування). Заходи по зменшенню та 
можливому нiвелюванню ризикiв: Розширення ринкiв збуту (країни СНД та 
Близького Сходу); розширення продуктового портфелю, впровадження 
системи лояльностi, оптимiзацiя витрат на виробництво; оптимiзацiя схем 
постачання. В частинi ринку запасних частин: Робота по контролю за 
показниками складу та обертаємостi товарiв, контроль за цiноутворенням, 
постiйний монiторинг активностi конкурентiв на ринку України, посилення 
контролю за ввезенням продукцiї на територiю України, оптимiзацiя витратних 
частин та удосконалення внутрiшнiх бiзнес-процесiв. Про канали збуту й 
методи продажу, якi використовує емiтент. В частинi автомобiльного ринку та 
ринку запасних частин: АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" в своїй роботi 
використовує дворiвневий канал збуту: 1. Дистриб'юторськi компанiї, як 
офiцiйний представник торгiвельної марки (бренду); 2. Дилерськi пiдприємства, 
фiлiали, якi здiйснюють реалiзацiю автомобiлiв, запасних частин та аксесуарiв 
вiд iменi Дистриб'юторської компанiї. Прямi продажi через торгiвельно-сервiсну 
мережу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" споживачам є основним 
методом продажiв автомобiлiв i запасних частин до них. В частинi ринку 
автосервiсних послуг: АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" в своїй роботi 
використовує дилерськi пiдприємства, якi здiйснюють реалiзацiю послуг по 
ремонту та обслуговуванню автомобiлiв. Прямi продажi через торгiвельно-
сервiсну мережу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" споживачам є 
основним методом продажу послуг до них. Iнформацiя про особливостi стану 
розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 
впровадження нових технологiй, нових товарiв, його положення на ринку: В 
частинi автомобiльного ринку: У перiод кризи в 2009 роцi ринок скоротився 
майже в 4 рази проти результатiв 2008 року, в 2010 р. почалось часткове 
вiдновлення i незначна позитивна динамiка росту (+0,2%), в 2011 роцi попит 
вирiс суттєво (+35,7%). Реалiзацiя комерцiйних автомобiлiв виросла на 17,8%, 
зафiксувавши продажi в кiлькостi 15 098 автомобiлiв (2010 рiк - 12 822 шт.). 
Пiдсумки реалiзацiї вантажної технiки (GVW вiд 3,6 т) у країнi склали - 5 222 
шт., що на 29,7% вище показника 2010 року (4 029 одиниць) i найбiльшим 
ростом охарактеризувався ринок автобусiв +58,7% до 2 550 шт. Сукупний 
ринок нової автомобiльної технiки - 243,5 тис., що на 34,5% вище 2010 року 
(181 053 тис.). Автомобiльна галузь є досить динамiчною, про що свiдчить 
виведення в 2011 роцi на ринок бiльше 40 новинок легкових та комерцiйних 
автомобiлiв. В 2011 роцi вперше в країнi зареєстрованi електроавтомобiлi - 4 
одиницi, також зросли продажi i гiбридних моделей на 41% склавши 290 од. за 
пiдсумками року. В частинi ринку автосервiсних послуг: Послуги з технiчного 
обслуговування легкового автотранспорту мають стабiльний попит. Таким 
чином останнi роки галузь має стрiмкий розвиток. Факторами що сповiльнюють 
бажаний рiвень розвитку є необхiднiсть суттєвих капiталовкладень у сучаснi 
технологii, суттєвий промiжок часу для окупностi вкладених коштiв. Основнi 
концепцiї дiяльностi пiдприємства: - високий рiвень послуг; - професiоналiзм 
виробничого i керiвного персоналу; - технiчне забезпечення на рiвнi сучасних 
стандартiв; - висока якiсть послуг, що надаються, i обслуговування клiєнта; - 
широкий спектр гарантiй; - вiдповiднiсть цiн на послуги економiчному рiвню 
регiону. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї 
(послуг) емiтента. Конкуренцiя в галузi характеризується високою активнiстю i 
вiдрiзняється украй чутливою реакцiєю на змiну цiнової пропозицiї. Цiна 
виступає визначаючим фактором придбання автомобiлiв, також важливими 
факторами виступають комплектацiя автомобiля, експлуатацiйнi 
характеристики, дизайн тощо. Основними конкурентами продуктовому 
портфелю АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" є автовиробники з Росiї, 
Китаю, Узбекистану. Автомобiльна продукцiя АТ "Українська автомобiльна 
корпорацiя" вiдповiдає всiм необхiдним поточним вимогам ринку i споживачiв: 
конкурентний рiвень цiн; сучасний дизайн; якiсть продукцiї; великий вибiр та 
рiзноманiтнiсть модифiкацiй; використання сучасних технiчних iнновацiй; 
розгалужена торгiвельно-сервiсна мережа; вiдповiднiсть усiм екологiчним i 
технiчним стандартам. В частинi ринку запасних частин : спостерiгається 
доволi високий рiвень конкуренцiї в даному сегментi. Якщо взяти до уваги данi 
стосовно ємкостi ринку запасних частин та матерiалiв, то частка, що займає 
Корпорацiя за результатами 2011 року не перевищує 6 %. В частинi ринку 
автосервiсних послуг: спостерiгається доволi високий рiвень конкуренцiї в 
даному сегментi. Якщо взяти до уваги данi стосовно ємкостi ринку 
автосервiсних послуг, то частка, що її займає Корпорацiя за результатами 2011 
року складає не бiльше 3%. Перспективнi плани розвитку емiтента: В частинi 
автомобiльного ринку: 1. Вдосконалення якостi торгiвельно-сервiсної мережi АТ 
"Українська автомобiльна корпорацiя"; 2. Пiдвищення рiвня задоволеностi 
клiєнтiв продукцiєю та послугами АТ "Українська автомобiльна корпорацiя"; 3. 
Додаткове залучення i використання квалiфiкованого персоналу в роботi; 4. 
Використання нових iнновацiйних технологiй у виробництвi i реалiзацiї 



автомобiлiв; 5. Розширення ринкiв збуту в країни СНД, Близького Сходу, 
Африки та Схiдної Європи; 6. Розширення товарного портфеля АТ "Українська 
автомобiльна корпорацiя" за рахунок залучення нових партнерiв по спiльному 
виробництву продукцiї для галузi; 7. Пошук, впровадження i розвиток нових 
проектiв у всiх сегментах українського ринку. В частинi ринку запасних частин: 
втримати об'єми продажу запасних частин та матерiалiв у порiвняннi з 2011 
роком. В частинi ринку автосервiсних послуг: втримати об'єми продажу 
автосервiсних послуг та збiльшити частку ринку до 3%. 

Інформація про основні придбання або відчуження 
активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, 
пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно 
описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

За останнi роки Товариством вживаються активнi заходи по оновленню 
матерiально-технiчної бази, розширення дилерської мережi, на що витрачено 
понад 22 469 млн. грн. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи 
об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 
щодо них; виробничі потужності та ступінь 
використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Екологічні 
питання, що можуть позначитися на використанні 
активів підприємства, інформація щодо планів 
капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини 
таких планів, суми видатків, в тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати 
початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 

За 2011 рiк капiтальнi iнвестицiї склали - 55 846 тис. грн., з них: - капiтальне 
будiвництво - 22 469 тис. грн.; - придбання необоротних активiв - 22 216 тис. 
грн. Введено в експлуатацiю основних засобiв за 2011 рiк на суму 75 085 
тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року становила 1 647 
316 тис.грн., в тому числi вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 454 тис. грн. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність 
емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 

На дiяльнiсть АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" впливають полiтичнi, 
виробничо-технологiчнi, соцiальнi фактори, низька платоспроможнiсть 
населення України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних 
обмежень - висока. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
(штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 

АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" протягом 2011 року за порушення 
чинного законодавства сплатила штрафiв у сумi 192 тис. грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності 
емітента, достатність робочого капіталу для поточних 
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за 
оцінками фахівців емітента 

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобiльна корпорацiя" станом на 
31.12.2011р. становить 3 967 472 тис. грн. 2. Статутний капiтал на 31.12.2011р. 
складає 94 959 тис.грн., який повнiстю сплачений. 3. Iнший додатковий капiтал 
зменшився на 44 202 тис.грн. та складає 1 294 041 тис. грн. 4. Резервний 
капiтал складає 33 740,0 тис. грн. 5. Нерозподiлений прибуток станом на 
31.12.2011р. складає 1 323 758 тис. грн. Як показують вищенаведенi показники 
в емiтета достатньо своїх коштiв, з незначним залученням банкiвських 
кредитiв, для фiнансування i розвитку своєї дiяльностi. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не 
виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки 
від виконання цих договорів 

На кiнець звiтнього перiоду не виконаних договорiв немає. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше 
на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, 
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, 
які можуть вплинути на діяльність емітента в 
майбутньому) 

Основнi напрями розвитку дiяльностi на 2012 рiк: 1. В умовах покращення 
ситуацiї на автомобiльному ринку України, а також виробництва и реалiзацiї 
нових моделей автомобiлiв зберегти провiднi позицiї по реалiзацiї автомобiлiв 
та пiдвищити частку ринку; 2. Пiдвищити ринкову частку продукцiї АТ 
"Українська автомобiльна корпорацiя" на експортних ринках; 3. Забезпечити 
виконання реалiзацiї легкових автомобiлiв, комерцiйної технiки та автобусiв в 
обсязi 112 134 автомобiлiв за 2012 рiк на внутрiшньому i зовнiшнiх ринках. 4. 
Досягти обсягу продажу запчастин, мастил, спец рiдини, додаткового 
обладнання та матерiалiв до автомобiлiв в розмiрi 394 млн. грн. 5. Довести 
обсяг реалiзацiї автосервiсних послуг до 282 101 тис. грн. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, 
вказати суму витрат на дослідження та розробку за 
звітний рік 

В звiтному перiодi не проводились. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких 
виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування 
суду, в якому розглядається справа, поточний стан 
розгляду). У разі відсутності судових справ про це 
зазначається 

Дата подачi позову: 12.12.2011 р. Позивач: АТ <Українська автомобiльна 
корпорацiя>, вiдповiдач: ТОВ "Альфа-Фенстер", суд, що розглядає справу: 
Господарський суд м. Києва, предмет: зобов'язання вчинити дiї. Стан розгляду: 
справа знаходиться у судi апеляцiйної iнстанцiї. Дата подачi позову: 28.05.2011 
р. Позивач: АТ "Українська автомобiльна корпорацiя", вiдповiдач: Управлiння з 
питань захисту прав споживачiв, суд, що розглядає справу: Київський 
апеляцiйний адмiнiстративний суд, предмет: визнання рiшення недiйсним. Стан 
розгляду: справа знаходиться у судi апеляцiйної iнстанцiї. 

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 

н/д 

 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 



на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 1533884 1553239 6867 4243 1540751 1557482 

будівлі та споруди 1447011 1491437 6867 4243 1453878 1495680 

машини та обладнання 5765 4736 0 0 5765 4736 

транспортні засоби 28137 23271 0 0 28137 23271 

інші 52971 33795 0 0 52971 33795 

2. Невиробничого призначення: 87797 94531 0 0 87797 94531 

будівлі та споруди 10260 16852 0 0 10260 16852 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 77537 77679 0 0 77537 77679 

Усього 1621681 1647770 6867 4243 1628548 1652013 

Опис Ступiнь використання майна -94,26 %. Нарахований знос за рiк - 2,87 %. Ступiнь зносу по 
групах: будинки та споруди - 18,0 %; машини та обладнання - 70,90 %; транспортнi засоби - 
40,68 %; iншi - 43,16 % 

 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 2752890 2567754 

Статутний капітал (тис. грн.) 94959 94959 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 94959 94959 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за 
попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй 
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", 
затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової 
звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним 
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 2657931 тис.грн. Рiзниця 
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на 
кiнець попереднього перiоду становить 2472795 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного 
капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України 
дотримуються. 

 

Інформація про зобов'язання емітента 
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена 

частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата погашення 

Кредити банку X 554037 X X 

у тому числі:   

Довгостроковий 07.02.2008 236498 0 31.03.2012 

Довгостроковий 30.09.2008 143361 0 01.11.2012 

Довгостроковий 06.08.2008 127837 0 31.03.2012 

Довгостроковий 12.06.2008 46341 0 01.11.2012 

Зобов'язання за цінними паперами X 4080 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 2990 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

X 1090 X X 

акцiї простi iменнi 2011-12-28 1090 0 2012-01-05 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 6776 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 327186 X X 

Інші зобов'язання X 314265 X X 

Усього зобов'язань X 1206344 X X 

Опис: Товариство не має зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, 
сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (в тому числi похiдними цiнними 
паперами) та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 



 

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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин 

Вид інформації 

1 2 3 

13.04.2011 14.04.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.05.2011 17.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

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

1 2008 1 0 

2 2009 1 0 

3 2010 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше (запишіть): н/д Ні 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

 X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 
10 відсотків 

 X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (запишіть): н/д Ні 

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

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X 

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

 X 

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

 X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

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

Ні 

 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 



1 Кількість членів наглядової ради 3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 

3 Кількість представників держави 0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 3 

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

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

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

13 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші (запишіть) В складi Наглядової ради Товариства не 
створювались комiтети 

Інші (запишіть) д/н 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або 
відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) 

Так 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (запишіть): н/д  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

 X 

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

 X 

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

 X 

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

X  

Інше (запишіть) д/н 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну Так 



комісію? (так/ні) 

 
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2 

 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, 
засідань наглядової ради та засідань правління? 

  Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання правління 

1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова 
наглядової ради) 

Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні 

5 Секретар правління Ні Ні Так 

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 

9 Відділ або управління, яке 
відповідає за роботу з 
акціонерами 

Так Так Ні 

10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради 
чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 Загальні збори 
акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до 
компетенції жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 
або балансу чи бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів правління 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 
голови та членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
правління 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 
та розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу 
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) 
Так 

 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто 
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в 
інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 



  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів  X 

2 Положення про наглядову раду  X 

3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію  X 

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 Інше (запишіть): прописано в Статутi Товариства 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

  Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
ДКЦПФР про ринок 

цінних паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується на 

власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства 

1 Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

2 Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

Ні Так Ні Так Ні 

3 Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

Так Так Так Так Ні 

4 Статут та внутрішні 
документи 

Так Ні Так Так Так 

5 Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

6 Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку? (так/ні) Ні 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік X  

4 Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше (запишіть) Нi 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 



Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть) Нi 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного 
товариства 

 X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Нi 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

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

 X 

Інше (запишіть) Нi 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері 
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків X  

5 Фінансування з державного і 
місцевих бюджетів 

 X 

6 Інше (запишіть):  X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились X 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних 
трьох років? (так/ні/не визначились) - Так 

 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України протягом останніх трьох років? Так 

 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі 
- особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 



Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:  

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) В зв'язку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні 

 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть 
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного 
управлiння 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має кодексу 
корпоративного управлiння 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) 
в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 
відхилення протягом року: Товариство не має кодексу корпоративного управлiння 



Річна фінансова звітність 
 

 Коди 

  Дата 01.01.2012 

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
АВТОМОБIЛЬНА КОРПОРАЦIЯ" 

за ЄДРПОУ 03121566 

Територія Україна м.Київ Печерський 01004 м. Київ вул. 
Червоноармiйська, 15/2 

за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 50.20.0 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   

Адреса: вул. Червоноармiйська, 15/2, м. Київ, Печерський, Україна, 01004 

Середня кількість 
працівників: 

2839 

 

 

Баланс станом на 2011 рік 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 258410 243002 

- первісна вартість 011 356622 366143 

- накопичена амортизація 012 ( 98212 ) ( 123141 ) 

Незавершене будівництво 020 96373 59838 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 1621152 1647316 

- первісна вартість 031 1989525 2055866 

- знос 032 ( 368373 ) ( 408550 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 695141 724740 

- інші фінансові інвестиції 045 865 39860 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 18282 17989 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 529 454 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 571 534 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 42 ( 80 ) 

Відстрочені податкові активи 060 10431 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 77630 83282 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 
  

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 8136 4581 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 131 60 



Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 218281 364789 

Векселі одержані 150 14394 73278 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 121816 69758 

- первісна вартість 161 123297 73844 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 1481 ) ( 4086 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 30032 32559 

- за виданими авансами 180 18698 80883 

- з нарахованих доходів 190 99869 152708 

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 458327 277736 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 18015 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 144113 60599 

- у т.ч. в касі 231 29 23 

- в іноземній валюті 240 39938 2576 

Інші оборотні активи 250 2899 3785 

Усього за розділом II 260 
  

III. Витрати майбутніх періодів 270 9575 9453 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 384 211 

Баланс 280 
  

 
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 94959 94959 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 6392 

Інший додатковий капітал 330 1338243 1294041 

Резервний капітал 340 33740 33740 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1100812 1323758 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 2567754 2752890 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 6471 8216 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 22 

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

Усього за розділом II 430 6471 8238 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 552088 554037 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 26034 



Інші довгострокові зобов’язання 470 508131 330176 

Усього за розділом III 480 1060219 910247 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 0 0 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 261543 227660 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 14911 19209 

- з бюджетом 550 7639 6776 

- з позабюджетних платежів 560 9 11 

- зі страхування 570 2078 1936 

- з оплати праці 580 5000 5164 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 19782 35341 

Усього за розділом IV 620 310962 296097 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 
  

 
Примітки н/д 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

 
 

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3434311 3062074 

Податок на додану вартість 015 507528 370965 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 41 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 7531 ) ( 2976 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2919252 2688092 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 2593673 ) ( 2276527 ) 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 325579 411565 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 219134 556383 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 230869 ) ( 263613 ) 

Витрати на збут 080 ( 144623 ) ( 124613 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 225737 ) ( 544195 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 



- прибуток 100 0 35527 

- збиток 105 ( 56516 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 297012 222835 

Інші доходи 130 2332 90 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 

Фінансові витрати 140 ( 52857 ) ( 79182 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 4414 ) ( 298 ) 

Інші витрати 160 ( 6029 ) ( 63752 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 179528 115220 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 51106 ) ( 39376 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 128422 75844 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 29 13 

- витрати 205 ( 25 ) ( 12 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 128426 75845 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 37 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 
Найменування показника Код 

рядка 
За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 28776 24083 

Витрати на оплату праці 240 160155 137762 

Відрахування на соціальні заходи 250 52673 45796 

Амортизація 260 72286 77341 

Інші операційни витрати 270 265508 360712 

Разом 280 579398 645694 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 6330618.00000000 6330618.00000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 6330618.00000000 6330618.00000000 



Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 20.28000000 11.98000000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 20.28000000 11.98000000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

 
Примітки Загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2012 року 

прийнятi рiшення: не нараховувати та не виплачувати 
дивiденди за 2011 рiк. Весь чистий прибуток 
направити на розвиток статутної дiяльностi. 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

 



 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 

 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1902063 2963722 

Погашення векселів одержаних 015 81 0 

Покупців і замовників авансів 020 222631 20738 

Повернення авансів 030 5304 62628 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 4274 6467 

Бюджету податку на додану вартість 040 2 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 714 118 

Отримання субсидій, дотацій 050 112 5 

Цільового фінансування 060 947 121 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 320 651 

Інші надходження 080 2454339 8503820 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 1515871 2302716 

Авансів 095 472 58030 

Повернення авансів 100 46652 334490 

Працівникам 105 129137 115916 

Витрат на відрядження 110 3202 3079 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 8196 92349 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 7323 8811 

Відрахувань на соціальні заходи 125 60304 87365 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 39257 65161 

Цільових внесків 140 5424 244 

Інші витрачання 145 3018787 8130487 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -243838 359622 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 -1 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -243838 359621 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 4805 0 

- необоротних активів 190 4175 2543 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 259272 172178 

- дивіденди 220 22607 21041 

Інші надходження 230 9 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 71500 5191 

- необоротних активів 250 43567 6361 

- майнових комплексів 260 0 0 

Інші платежі 270 0 90 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 175801 184120 



Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 175801 184120 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 0 0 

Інші надходження 330 3262413 4225013 

Погашення позик 340 0 277082 

Сплачені дивіденди 350 193 5 

Інші платежі 360 3316110 4487089 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -53890 -539163 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -53890 -539163 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -121927 4578 

Залишок коштів на початок року 410 184051 175622 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 1051 3851 

Залишок коштів на кінець року 430 63175 184051 

 
Примітки н/д 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

 

Звіт про власний капітал за 2011 рік 

 
Стаття Код Статутний 

капітал 
Пайовий 
капітал 

Додатко
вий 

вкладен
ий 

капітал 

Інший 
додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіле
ний 

прибуток 

Неопл
ачений 
капітал 

Вилуч
ений 
капіта

л 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 94959 0 0 1338243 33740 1100812 0 0 2567754 

Коригування: 

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок року 

050 94959 0 0 1338243 33740 1100812 0 0 2567754 

Переоцінка активів: 

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 -44144 0 44034 0 0 -110 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -36 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( -36 ) 

Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 12 0 0 0 0 12 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 35 0 0 35 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130 0 0 0 0 0 128426 0 0 128426 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 



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

Погашення заборгованості 
з капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

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

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 -511 0 0 -511 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 6392 -34 0 50962 0 0 57320 

Разом змін в капіталі 290 0 0 6392 -44202 0 222946 0 0 185136 

Залишок на кінець року 300 94959 0 6392 1294041 33740 1323758 0 0 2752890 

 
Примітки н/д 

Керівник Козiс Олександр Миколайович 

Головний бухгалтер Вертiйова Антонiна Дмитрiвна 

 



 

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

 
Групи 

нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 
за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 
(пероцін

ена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

первісної 
(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 
амортизації 

первісна 
(пероцінена) 

вартість 

накопичена 
амортизація 

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

Права 

користування 
природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права 
користування 

майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на 

комерційні 
позначення 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти 

промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право 

та суміжні з ним 

права 

050 71 43 0 0 0 0 0 7 0 0 0 71 50 

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

Інші 
нематеріальні 

активи 

070 356551 98169 9624 0 0 103 103 25025 0 0 0 366072 123091 

Разом 080 356622 98212 9624 0 0 103 103 25032 0 0 0 366143 123141 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових 
асигнувань 

(084) 0 

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

(085) 0 

 
 

 



II. Основні засоби 

 
Групи основних 

засобів 

Код 

рядка 

Залишок на початок 

року 

Надійш

ло за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік Нарахова

но 

амортизац

ії за рік 

Втрати 

від 

зменшенн

я 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну оренду 

первісна 

(пероцінен

а) вартість 

знос первісно

ї 

(переоці

неної 

вартості

) 

зносу первіс

на 

(пероц

інена) 

вартіс

ть 

знос первісної 

(переоціне

ної 

вартості) 

зносу первісна 

(пероцінен

а) вартість 

знос первісна 

(пероцін

ена) 

вартість 

знос первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

знос 

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

Земельні 

ділянки 

100 77537 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 77679 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 

105 571 42 0 0 0 37 4 17 0 0 25 534 80 0 0 0 0 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 

земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 1751613 294342 65931 7 0 270 234 32867 0 1492 359 1818773 327334 0 0 533942 60329 

Машини та 

обладнання 

130 16950 11185 1942 2 0 1093 941 1897 0 -1541 -613 16260 11528 0 0 0 0 

Транспортні 

засоби 

140 41810 13673 2284 1 1 3653 2195 4829 0 -1212 -348 39230 15960 0 0 19006 8045 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар (меблі) 

150 19084 11284 2062 -2 0 905 861 1805 0 -576 -182 19663 12046 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 

насадження 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні 

засоби 

180 62374 24077 1501 5 0 1635 1500 4506 0 1766 545 64011 27628 0 0 0 0 

Бібліотечні 

фонди 

190 143 138 78 0 0 80 80 78 0 0 0 141 136 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

200 9006 4687 1077 -32 0 874 837 929 0 9 -1 9186 4778 0 0 0 0 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 349 281 65 0 0 315 314 45 0 190 154 289 166 0 0 0 0 

Природні 

ресурси 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 632 381 0 0 0 1 1 160 0 0 0 631 540 0 0 0 0 

Предмети 

прокату 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Інші необоротні 

матеріальні 

активи 

250 10027 8325 3 0 0 255 6 125 0 228 -10 10003 8434 0 0 0 0 

Разом 260 1990096 368415 75085 -19 1 9118 6973 47258 0 356 -71 2056400 408630 0 0 552948 68374 

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

(261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 220845 

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

(263) 3830 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 4681 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 211 

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

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 4243 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права 
власності 

(268) 0 

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

 

 

III. Капітальні інвестиції 

 
Найменування показника Код 

рядка 
За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 22469 42525 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 22216 11960 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 1496 5271 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 9656 82 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних 
активів 

320 0 0 

Інші 330 9 0 

Разом 340 55846 59838 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 



 

 

IV. Фінансові інвестиції 

 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом 

участі в капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 29599 724740 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

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

інших підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 38996 39860 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 18015 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 68595 764600 18015 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за 
собівартістю 

(421) 39860 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 18015 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

 

V. Доходи і витрати 

 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 25631 11607 

Операційна курсова різниця 450 11073 6751 

Реалізація інших оборотних активів 460 2441 2021 

Штрафи, пені, неустойки 470 317 192 



Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-

культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 179672 205166 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 255 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 1 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями 

в: 

асоційовані підприємства 

500 0 4414 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 40267 X 

Проценти 540 X 52857 

Фінансова оренда активів 550 59 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 256686 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 1775 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 4209 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 37 

Інші доходи і витрати 630 2332 8 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

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

(632) 0 % 

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

 

 

VI. Грошові кошти 

 
Найменування показника Код 

рядка 
На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 24 

Поточний рахунок у банку 650 61983 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 891 



Грошові кошти в дорозі 670 277 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 63175 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 

 

 

 

 

VII. Забезпечення і резерви 

 
Види забезпечень і резервів Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік Використано 

у звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у 

звітному році 

Сума 

очікуваного 

відшкодування 

витрат іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 6471 17109 0 14642 722 0 8216 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 1481 255 2746 168 228 0 4086 

Разом 780 7952 17364 2746 14810 950 0 12302 

 

 

VIII. Запаси 

 
Найменування показника Код рядка Балансова 

вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої 

вартості реалізації 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 2231 0 0 



Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 259 0 0 

Паливо 820 269 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 1 0 0 

Будівельні матеріали 840 1032 0 0 

Запасні частини 850 111 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 678 0 0 

Незавершене виробництво 890 60 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 364789 0 0 

Разом 920 369430 0 0 

 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю 
реалізації 

(921) 14979 

переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 148 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 119658 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 192 

 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

 
Найменування показника Код рядка Всього на 

кінець року 
у т.ч. за строками не погашення 

до 3 місяців від 3 до 6 
місяців 

від 6 до 12 
місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 73844 60094 3425 10325 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 277736 271971 804 4961 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 95 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 42590 

 

 



X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

 
Найменування показника Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 47 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 1 

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

980 0 

 

 

XI. Будівельні контракти 

 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 

контрактами 

1160 0 

 

 

XII. Податок на прибуток 

 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 25012 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 10431 

- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 0 



- на кінець звітного року 1235 26034 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 51106 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 14646 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -4 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 36464 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 10371 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 10366 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 10435 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -10430 

 

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 72290 

Використано за рік - усього 1310 30604 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 534 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 18880 

- з них машини та обладнання 1313 13308 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 11097 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 5 

 1316 88 

 1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 
Групи біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок року Надій
шло за 

Вибуло за рік Нарахов
ано 

Втрати від 
зменшення 

Вигоди 
від 

Залишок на кінець 
року 

Залишок 
на 

Надійшло 
за рік 

Зміни 
вартості 

Вибуло 
за рік 

Залишок 
на кінець 



первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

рік первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

амортиз
ації за 

рік 

корисності відновлен
ня 

корисност

і 

первісна 
вартість 

накопичен
а 

амортизац

ія 

початок 
року 

за рік року 

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

Довгострокові 

біологічні активи - 
усього 

у тому числі: 

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

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

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

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

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

інші довгострокові 

біологічні активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні 

активи - усього 
у тому числі: 

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

тварини на 

вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

біологічні активи в 

стані біологічних 
перетворень (крім 

тварин на вирощуванні 

та відгодівлі) 

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

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

інші поточні біологічні 

активи 

1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

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

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

(1431) 0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних 
активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість 
біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 0 

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

(1433) 0 

 

 

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

 
Найменування показника Код 

рядка 
Вартість 

первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями 

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка Виручка 
від 

реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) 

від 

дохід витрати реалізації первісного 
визнання 

та 



реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 
у тому числі: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 
у тому числі: 

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

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

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

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

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

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

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

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

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

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

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

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - 
разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
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