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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 

 
Голова правлiння - генеральний    Калапа С.Г. 

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

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05784437 

4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 39-54-74, 39-53-09 

6. Адреса електронної пошти: etantsura@elvorti.com 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

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

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

https://elvorti.com/documents/otcheta-e
mitenta/promizhna-zvitnist/ 21.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається оскiльки 
лецензiї не отримувались  

 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається,  тому 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.  

 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери (окрiм акцiй та облiгацiй). 
 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери.   

 
Iнформацiя  щодо  посади  корпоративного  секретаря  не  надається,  тому  що  посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня.    
 

Iнформацiя  про  будь-якi  обмеження  щодо  обiгу  цiнних  паперiв  емiтента,  в  тому  
числi  необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження  таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi 
обмеження щодо  обiгу  цiнних  паперiв емiтента,  в  тому  числi  необхiднiсть  

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

 
Iнформацiя  про  забезпечення  випуску  боргових  цiнних  паперiв  не  надається,  тому  

що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.    
 

Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв у складi звiту не подається, емiтентом не випускалися 

борговi цiннi папери. 
 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй.   

 
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не пожається оскiльки Товариство складає звiтнiсть за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi. 

 
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготований аудитором (аудиторською 



фiрмою) не надається, аудит Товариством не проводився. 

 
В iнформацiї про засновникiв, зазначена iнформацiя про акцiонерiв Товариства, згiдно реєстру 

станом на  31.12.2021 року 
 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента; промiжна фiнансова звiтнiсть 
та твердження щодо промiжної iнформацiї  не входять до складу звiту та будуть включенi у 

рiчний звiт Емiтента за 2021 рiк 
 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 
заiнтересованих у вчииненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть у звiтному перiодi не подається оскiльки вчинення 
таких правочинiв у звiтному перiодi не здiйснювалося. У звiтному перiодi Наглядовою радою 

було схвалено 2 правочина щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: 
 

- 27.10.2021 Наглядовою радою АТ "Ельвортi" (протокол засiдання Наглядової ради №25 вiд 
27.10.2021 року) прийнято рiшення про схвалення правочину, укладеного мiж АТ "Ельвортi" 

та ПрАТ "Металит", щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: договiр купiвлi-продажу 
№644/378 вiд 23.07.2021р., щодо продажу ливарного та виробничого обладнання, iнвентарю 

згiдно додатку №1, який є невiд'ємною частиною договору купiвлi-продажу №644/378 вiд 
23.07.2021р., за цiною 45 062 262 грн. в т.ч ПДВ. В голосуваннi брали участь три члени 

наглядової ради АТ "Ельвортi", якi не є заiнтересованими особами у вчиненнi правочину: 
Попов М.I., Стонога В.М., Васильченко С.С. Штутман П.Л. не бере участь в голосуваннi, 

оскiльки є заiнтересованою особою. Загальна кiлькiсть голосiв 3. Кiлькiсть голосiв, що 
проголосували "за" - 3 (три) голоси присутнiх на засiданнi, якi не є заiнтересованими у 

вчиненнi правочину, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв незаiнтересованих 
осiб. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - немає або 0 (нуль) голосiв присутнiх на 

засiданнi, якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, що становить 0% вiд загальної 
кiлькостi голосiв незаiнтересованих осiб. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, 

що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 45062262,00 грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 980447 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у 

вiдсотках) - 4,596% . Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним 
товариством правочину та ознака заiнтересованостi: голова наглядової ради АТ "Ельвортi" 

Штутман Павло Леонiдович та член наглядової ради АТ "Ельвортi" Штутман Михайло 
Павлович є особами, заiнтересованими у вчиненнi правочину мiж АТ "Ельвортi" та ПрАТ 

"Металит", оскiльки голова наглядової ради АТ "Ельвортi" Штутман Павло Леонiдович 
здiйснює контроль над ПрАТ "Металит", яка є стороною в правочинах, а Штутман Михайло 

Павлович є афiлiйованою особою щодо Штутмана Павла Леонiдовича.  
 

- 27.10.2021 Наглядовою радою АТ "Ельвортi" прийнято рiшення про схвалення правочину 
укладеного мiж АТ "Ельвортi" та ПрАТ "Металит", щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, 

а саме: договiр купiвлi - продажу №643/378 вiд 27.07.2021р., щодо продажу машин та 
обладнання згiдно додатку №1, який є невiд'ємною частиною договору купiвлi - продажу 

№643/378 вiд 27.07.2021р., за цiною 15 941 331,60 грн. в т.ч. ПДВ. В голосуваннi брали участь 
три члени наглядової ради, якi не є заiнтересованими особами у вчиненнi правочину: Попов 

М.I., Стонога В.М., Васильченко С.С. Штутман П.Л. не бере участь в голосуваннi, оскiльки є 
заiнтересованою особою. Загальна кiлькiсть голосiв 3. Кiлькiсть голосiв, що проголосували 

"за" - 3 (три) голоси присутнiх на засiданнi, якi не є заiнтересованими у вчиненнi правочину, 
що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв незаiнтересованих осiб. Кiлькiсть голосiв, 



що проголосували "проти" - немає або 0 (нуль) голосiв присутнiх на засiданнi, якi не є 

заiнтересованими у вчиненнi правочину, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв 
незаiнтересованих осiб. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом 

правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 15941331,60грн. Вартiсть активiв емiтента 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 980447 тис.грн. Спiввiдношення ринкової 

вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 1,626%. Предмет 

правочину: продаж машин та обладнання згiдно додатку №1, який є невiд'ємною частиною 
договору купiвлi - продажу №643/378 вiд 27.07.2021р., за цiною 15 941 331,60 грн. в т.ч. ПДВ. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi акцiонерним товариством правочину та 
ознака заiнтересованостi: голова наглядової ради АТ "Ельвортi" Штутман Павло Леонiдович 

та член наглядової ради АТ "Ельвортi" Штутман Михайло Павлович є особами, 
заiнтересованими у вчиненнi правочину мiж АТ "Ельвортi" та ПрАТ "Металит", оскiльки 

голова наглядової ради АТ "Ельвортi" Штутман Павло Леонiдович здiйснює контроль над 
ПрАТ "Металит", яка є стороною в правочинах, а Штутман Михайло Павлович є 

афiлiйованою особою щодо Штутмана Павла Леонiдовича.  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 
2. Дата проведення державної реєстрації 

 14.01.1994 
3. Територія (область) 

 Кіровоградська обл. 
4. Статутний капітал (грн)  

 9500000 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 889 

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

 28.30 - Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства 

 35.11 - Виробництво електроенергiї 
 35.14 - Торгiвля електроенергiєю 

9. Органи управління підприємства 

 Станом на звiтну дату емiтент є акцiонерним товариством. Oрганами управлiння 

таконтролю є: Загальнi збори Акцiонерiв (вищий орган управлiння), Наглядова Рада, 
(колегiальний орган, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист правакцiонерiв), 

Правлiння (колегiальний виконавчий орган, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю), 
Ревiзiйна комiсiя (колегiальний орган, який здiйснює контроль фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства). 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 
найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ФОНД "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

Спортивна площа, буд.1А, м.Київ, 
Україна, 01601 

43360545 

Закрытое акционерное общество 

"Эльворти Рос" 

ул. Рабочая 14, г. Белгород, 308013, 

РОСIЙСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ 
1083123005217 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами "Партнер-Iнвест" 
ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА 

"Партнер-Iнвест" 

вул.Орджонiкiдзе, буд.7, офiс 416, 

м.Кiровоград, Кiровоградська область, 
25002, УКРАЇНА 

36200098-2331426 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ЗАКРИТОГО ТИПУ "РЕГIОН ЦЕНТР" 

вул.К.Маркса 31/36, Кiровоград, 

Кiровоградська область, 25006, 

УКРАЇНА 

23678911 

Приватне акцiонерне товариство 

"Ельвортi Груп" 

25002, Україна, Кiровоградська область, 

м.Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
оф.106 

35720494 

Приватне акцiонерне товариство 25002, Кiровоградська область, 35189545 



"Пiрамiс" м.Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
оф.401, Україна 

КОРПОРАЦIЯ ВИРОБНИЧИХ ТА 
КОМЕРЦIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ 

"СОЮЗ" 

вул.Розкидайлiвська 13, Одеса, Одеська 
область, 65091, УКРАЇНА 

21004686 

IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ 
"КООП-IНВЕСТ" В ФОРМI 

ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

01042, вул.П.Лумумби, 21, м.Київ, 

Україна 
23386054 

Приватне акцiонерне товариство 
"Кiровоградська промислова компанiя" 

25002, Україна, Кiровоградська область, 

м. Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 
оф.102 

30514088 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "IВЕКС КАПIТАЛ" 

бульвар Тараса Шевченка 33 (лiт. Н), м. 
Київ, 01032, УКРАЇНА 

21600862 

Закрите акцiонерне товариство "ФОЇЛ 
СЕК'ЮРIТIЗ НЬЮ ЮРОП" 

м. Київ Верхнiй Вал 4А, 2 пов.,, 04071, 
УКРАЇНА 

30970210 

Закрите акцiонерне товариство "Збутова 
Компанiя Червона Зiрка" 

Кiровоград, Кiровоградська область 

вул.Орджонiкiдзе 7 оф.105, 25002, 
УКРАЇНА 

32833005 

ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА IНВЕСТИЦIЙНОЇ 

КОМПАНIЇ "ЄВРОIНВЕСТ" 

ЗАКРИТИЙ ВЗАЄМНИЙ ФОНД 
"ПЕРШИЙ" 

61051, Харкiвська область, м.Харкiв, вул. 

О.Яроша, 18-а, Україна 
23754658-1 

Приватне акцiонерне товариство 

"Торговий дiм "Червона зiрка" 

25002, Кiровоградська область, м. 
Кiровоград, вул. Орджонiкiдзе, буд.7, 

оф.105, Україна 

34894709 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiрма "Восток" 

пров.Унiверситетський, 1, Харкiв, 

Харкiвська область, 61003, УКРАЇНА 
14364800 

Акцiонерне товариство "АРКА 
КАПIТАЛ БОГЕМIЯ"/Arca Capital 

Bohemia a.s 27110265 

Доудлебська,1699/5,14000, Чехiя 27110265 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 3 060 
11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ АБ "Пiвденний", МФО 328209 
2) IBAN 

 UA183282090000026009000008095 
3) поточний рахунок 

 UA183282090000026009000008095 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 
 ПАТ АБ "Пiвденний", МФО 328209 

5) IBAN 
 UA18328209000002600900000809 

6) поточний рахунок 
 UA18328209000002600900000809 

 
 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова правлiння-генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Калапа Сергiй Георгiйович 
3. Рік народження 

 1970 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 28 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437, Перший заступник Голови правлiння - генерального 
директора, директор з розвитку 

7. Опис 
 03.02.2021 року  у зв"язку з закiнченням термiну дiї повноважень голови 

правлiння-генерального директора АТ "Ельвортi" Калапи Сергiя Георгiйовича Наглядовою 
радою АТ "Ельвортi" (протокол  засiдання наглядової ради №2  вiд 03.02.2021 року) прийнято 

рiшення вiдкликати голову правлiння-генерального директора АТ "Ельвортi" Калапу Сергiя 
Георгiйовича iз займаної посади та призначити головою правлiння-генеральним директором АТ 

"Ельвортi" Калапу Сергiя Георгiйовича термiном на п'ять рокiв - до 03.02.2026року. 
 

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

Загальний стаж роботи 28 рокiв  
 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ 
"Ельвортi Груп" .    

 
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: генеральний директор ПрАТ "Ельвортi Груп" 

(35720494), мiсцезнаходження: 25002, м. Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе 7 офiс 106.    
 

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 Директор фiнансовий, член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нiкiтенко Вадим Вiкторович 
3. Рік народження 

 1986 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 12 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Червона зiрка", 05784437,  начальник планово-економiчного вiддiлу  
7. Опис 

 24.06.2020 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол вiд 24.06.2020 року) 
у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну персонального складу 

правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  



 

- обрано до складу  правлiння  - директора фiнансового Нiкiтенка Вадима Вiкторовича.    
Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  злочини  

не  має.   
Особу  обрано  на  невизначений  термiн  (до  переобрання).   

Протягом  останнiх  5  рокiв  особа  обiймала  наступнi  посади:  з  16.03.2015  по 
05.01.2020р.-начальник планово-економiчного вiддiлу, з 06.01.2020 - директор фiнансовий.  

Загальний стаж роботи 12 рокiв  
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрєєва Наталiя Валерiївна 
3. Рік народження 

 1972 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 
7. Опис 

 08.08.2006 року особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства. Термiн 
призначення - безстроково. Особа володiє акцiями Товариства (0,003315%). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.   
Загальний стаж роботи - 31 рiк.   

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер 
Товариства. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано. 

 
1. Посада 

 Головний бухгалтер, член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрєєва Наталiя Валерiївна 
3. Рік народження 

 1972 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 
7. Опис 

 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  
13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  

обранння до складу правлiння членом правлiння - Головного бухгалтера Андрєєву Наталiю 
Валерiївну. 



Особа володiє акцiями Товариства (0,003315%). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Загальний стаж роботи - 31 рiк.   

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер 
Товариства.   Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано. 

 
1. Посада 

 Директор продуктової команди, член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Голофаєв Iгор Вадимович 
3. Рік народження 

 1962 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 36 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  директор iз закупiвель  
7. Опис 

 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  
13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  було прийнято  рiшення  про  

обранння до складу правлiння - членом правлiння Директора продуктової команди Голофаєва 
Iгора Вадимовича. Особа володiє акцiями Товариства  у розмiрi 0,007475%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Загальний стаж роботи - 36 рокiв.   

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:: директор iз закупiвель та 
директор продуктової команди  будiвельно-дорожнiх машин.    

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає .    
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Директор комерцiйний, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Мульчинський Олег Iванович 

3. Рік народження 
 1975 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Червона зiрка", 05784437, директор продуктової команди  

7. Опис 
 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  
обранння до складу правлiння членом правлiння  - директора комерцiйного Мульчинського 

Олега Iвановича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  



Загальний стаж роботи - 23 роки.      

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:: директор продуктової команди 
просапних машин та директор комерцiйний торгового дому.    

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.  
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Директор продуктової команди, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Шамшур Сергiй Iванович 

3. Рік народження 
 1969 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Червона зiрка", 05784437,  керiвник проекту  

7. Опис 
 05.03.2013 року рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №10)  у  зв'язку  

з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  обранння до складу правлiння 
членом правлiння  - директора ПКЗМ Шамшура Сергiя Iвановича. Особа володiє акцiями 

Товариства (0,000055%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.  

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор продуктової команди 
зернових машин.    

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано. 
 

1. Посада 
 директор технiчний - член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Безуглий Дмитро Миколайович 

3. Рік народження 
 1984 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Ельвортi", 05784437, заступник директора з виробництва продуктової команди 

просапних машин 
7. Опис 

 06.11.2019  року  рiшенням  наглядової  ради  АТ  "Ельвортi"  (протокол  №21  вiд  
06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  змiну  

в кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  
обрано до складу правлiння членом правлiння  - директора технiчного Безуглого Дмитра 

Миколайовича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  



 

Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 
обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-головний технолог продуктової команди зернових машин 

(ПК ЗМ), з 01.07.14р. - начальник бюро ПК ЗМ, з 01.02.16р.-заступник директора з виробництва 
продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), з 24.06.19р.-директор ПК ПМ, з 19.08.19р. 

-директор технiчний  
Загальний стаж роботи - 14 рокiв  

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Генеральний конструктор, член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кваша Юрiй Леонiдович 

3. Рік народження 
 1963 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Червона зiрка", 05784437, заступник генерального конструктора 

7. Опис 
 13.05.2011  року  рiшенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  вiд  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  
обранння до складу правлiння членом правлiння  - Генерального конструктора Квашу Юрiя 

Леонiдовича. Особа володiє акцiями Товариства (0,001421%), непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 рокiв  
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний конструктор.    

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 директор продуктової команди - член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Пилипенко Дмитро Вiкторович 

3. Рік народження 
 1979 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор продуктової команди робочих органiв ПК РО  

7. Опис 
 06.11.2019  року  рiшенням  наглядової  ради  АТ  "Ельвортi"  (протокол  №21  вiд  

06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхiднiстю  прийнято  рiшення  про  змiну  
в кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме:  



 

обрано до складу правлiння членом правлiння - директора продуктової команди (пiдроздiлу 
продуктова команда робочих органiв) Пилипенка Дмитра Вiкторовича. Особа не  володiє 

акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Особу обрано на  невизначений термiн (до  переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 

обiймала наступнi посади: З 01.01.12 i  на даний час директор продуктової команди робочих 
органiв ПК РО).  

Загальний стаж роботи - 18 рокiв  
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    

Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 
надано.  

 
1. Посада 

 директор з виробництва - член правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Риженко Юрiй Володимирович 
3. Рік народження 

 1982 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 20 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Ельвортi", 05784437, директор ПК ПМ  
7. Опис 

 06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 
року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в кiлькiсному та 

персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: обрано до складу правлiння членом 
правлiння - директора з виробництва Риженка Юрiя Володимировича. Особа не володiє акцiями 

Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа 

обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-начальник дiльницi №25, З 05.01.15 - директор 
продуктової команди машин малих серiй (ПК ММС), З 01.09.17р.- директор ПК ПМ, З 

24.06.19р.-дирктор з виробництва. 
Загальний стаж роботи - 20 рокiв  

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    
Iнформацiю про виплачену винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) для розкриття не 

надано.  
 

1. Посада 
 Голова наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Штутман Павло Леонiдович 

3. Рік народження 
 1962 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 41 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, Директор з розвитку 



7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   

Штутмана Павла Леонiдовича. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства вiд 14.04.21 року в 
зв"язку  з обранням нового складу Наглядової ради, серед членiв новообраної Наглядової ради, 

Штутмана П.Л. обрано Головою Наглядової ради 
Розмiр пакета акцiй: 0,9615%.   Обраний як акцiонер.  

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 07.04.2008 по теперiшнiй час директор з розвитку 
ПрАТ "Гiдросила Груп".    

На посаду  обраний термiном на 3 роки  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 41 рiк.  
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила груп" (код 

20635597, адреса, 25002, Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, оф.101)  
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.    

Особа є акцiонером Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором.  

 
1. Посада 

 Член наглядової ради (представник акцiонера) 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Попов Михайло Iванович 
3. Рік народження 

 1962 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 40 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, заступник директора  
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради  Попова 

Михайла Iвановича,  розмiр пакета акцiй: 0,517081%.    
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   розмiр пакету акцiй 84,679206%.    

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади:з 07.12.2009 по 01.02.2012 р. заступник директора 
ТОВ "КУА "Партнер - Iнвест"; з 01.02.2012 р. по теперiшнiй час директор ТОВ "КУА "Партнер - 

Iнвест"  
На посаду    обраний термiном на 3 роки  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Загальний стаж роботи - 40 рокiв.   

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-IНВЕСТ" (код 
36200098, адреса 25002, Кiровоградська обл., Кропивницький, вул.Ельвортi, 7, оф.416)  

Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала   
Особа є акцiонером Товариства, не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором.  
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стонога Валентин Михайлович 
3. Рік народження 

 1951 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 47 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, директор фiнансового управлiння  
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   

Стоногу Валентина Михайловича,   розмiр пакета акцiй: 0,%.  
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   розмiр пакету акцiй 84,679206%.    

Не є акцiонером АТ "Ельвортi",  не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором. 

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 27.08.2007 р. по теперiшнiй час директор 
фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".  

На посаду    обраний термiном на 3 роки  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 47 рокiв.   
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 27.08.2007 р. по теперiшнiй 

час директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".    
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила 

груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кiровоград, вул.Орджонiкiдзе, 7, оф.101)  
Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.  

Акцiями Товариства не володiє. 
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Штутман Михайло Павлович 

3. Рік народження 
 1991 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 7 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, iнженер-конструктор комерцiйного вiддiлу по роботi 

iз заводами комплектацiї  
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради  

Штутман Михайло Павлович, розмiр пакета акцiй: 0,%.  
Обраний як представник акцiонера Штутмана Павла Леонiдовича розмiр пакету акцiй 

0,961452%  
 



Не є акцiонером АТ "Ельвортi", не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 

директором. 
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: тимчасово не працює  

На посаду  обраний термiном на 3 роки  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Загальний стаж роботи - 7 рокiв.   
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.    

Винагороду (в тому числi в натуральнiй формi) посадова особа не отримувала.  
 

1. Посада 
 Член наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Васильченко Сергiй Сергiйович 

3. Рік народження 
 1978 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, заступник  директора  фiнансового  управлiння  з 

корпоративних питань 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової ради   

Васильченко Сергiй Сергiйович.  
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106,   (розмiр пакету акцiй 84,679206%. )   

Не є акцiонером АТ "Ельвортi", не є представником групи акцiонерiв, не є незалежним 
директором.  

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 03.11.2015 р. до 03.02.2016 р., Кiровоградська 
мiська рада, начальник управлiння власностi та приватизацiї комунального майна;  з  

04.02.2016  р.  до  03.02.2020  р.,  Новоархангельська  районна  державна  адмiнiстрацiя,  
голова  Новоархангельської  районної  адмiнiстрацiї;  з  09.03.2020  р.  до 03.03.2021  р.  

отримував  допомогу  по  безробiттю;  з  15.03.2021  р.  по  теперiшнiй  час,  ПрАТ  
"Гiдросила  Груп",  заступник  директора  фiнансового  управлiння  з корпоративних питань.    

На посаду    обраний термiном на 3 роки  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чернецова Iрина Петрiвна 
3. Рік народження 

 1976 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 18 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, керiвник контрольно-ревiзiйної групи 

7. Опис 
 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 

термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 
Чернецову Iрину Петрiвну , розмiр пакета акцiй: 0,%.   На засыданнi ревiзiйної комiсiї 14.04.21 

року серед членiв ревiзiйної комiсiї Чернецову Iрину Петрiвну обрано головою ревiзiйної 
комiсiї. 

Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  
мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  

оф.106,  (розмiр пакету акцiй 84,679206%. )  
Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  

Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 14.05.2015 р. до 20.06.2017 р., Виконавчий комiтет 
Подiльської районної у мiстi Кропивницькому ради, провiдний спецiалiст вiддiлу  прийому  

громадян  Центру  соцiальних  виплат  та  компенсацiй;  з  17.07.2017  р.  отримувала  
допомогу  по  безробiттю;  з  16.06.2020  р.  по  теперiшнiй  час,  ПрАТ "Гiдросила Груп", 

керiвник контрольно-ревiзiйної групи.  
На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  

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

1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Ворона Ольга Анатолiївна 

3. Рік народження 
 1976 

4. Освіта 
 Вища 

5. Стаж роботи (років) 
 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "Гiдросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревiзор I категорiї. 

7. Опис 
 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 

термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї Ворону 
Ольгу Анатолiївну,    розмiр пакета акцiй: 0,%.  

Обраний як представник акцiонера ПрАТ "Ельвортi Груп" код 35720494, розмiр пакету акцiй 
84,679206%.   

Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 11.06.2004 р. до 31.03.2016 р. - Управлiння 

пенсiйного фонду України в м. Кiровоградi Кiровоградської областi, спецiалiст I категорiї,  
провiдний  спецiалiст,  головний  спецiалiст  з  призначення  пенсiй  в  Ленiнському  

районi,  головний  спецiалiст  з  призначення  пенсiй  вiддiлу  з  прийому    та 
обслуговування  громадян  за  принципом  "єдиного  вiкна",  головний  спецiалiст  вiддiлу  

обслуговування  та  розгляду  звернень  громадян,  головний  спецiалiст  вiддiлу 
обслуговування громадян; з 01.04.2016 р. до 13.06.2016 р. - головний спецiалiст вiддiлу 

обслуговування громадян № 1 Кiровоградського об'єднане управлiння Пенсiйного  фонду 
України Кiровоградської областi; з 29.06.2016 р. до 13.11.2016 р. отримувала допомогу по 

безробiттю; з 14.11.2016 р. до 22.12.2017 р. - Управлiння соцiального захисту населення 
виконавчого комiтету Фортечної районної у мiстi Кропивницькому ради, спецiалiст I категорiї 

вiддiлу з виплати допомог та компенсацiй управлiння, провiдний спецiалiст вiддiлу з прийому 
громадян центру по наданню державних допомог управлiння соцiального захисту населення 



виконавчого комiтету Кiровської районної  у  мiстi  Кiровоградi  ради;  з  04.12.2017  р.  до  

18.01.2018  р.  отримувала  допомогу  по  безробiттю;  з  01.02.2018  р.  до  18.04.2018  р.  
отримувала  допомогу  по безробiттю; з 17.04.2019 р. до 18.11.2019 р. Кiровоградське РУ 

Держмолодьжитло, економiст, головний бухгалтер; з 12.12.2019 р. по теперiшнiй час, ПрАТ 
"Гiдросила ГРУП", бухгалтер-ревiзор I категорiї.  

На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 
1. Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рєзнiкова Галина Євгенiївна 
3. Рік народження 

 1967 
4. Освіта 

 Вища 
5. Стаж роботи (років) 

 34 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест", 36200098, головний бухгалтер 
7. Опис 

 Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.04.21 року в зв"язку iз закiнченням 
термiну повноважень членiв ревiзiйної комiсiї, обрано на посаду члена ревiзiйної комiсiї 

Рєзнiкову Галину Євгенiївну, розмiр пакета акцiй: 0,%.    
Обраний  як  представник  акцiонера  ПрАТ  "Ельвортi  Груп"  код  35720494,  

мiсцезнаходження:  25002,  Кiровоградська  обл.,  Кiровоград,  вул.  Орджонiкiдзе,  7,  
оф.106   (розмiр пакету акцiй 84,679206%.)    

Не є акцiонером АТ "Ельвортi"  
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: з 01.06.2004 р., Приватне акцiонерне товариство 

"Гiдросила Груп", економiст 2-ої категорiї фiнансово - економiчного вiддiлу управлiння  
фiнансiв  i  економiки;  з  01.12.2014  р.  по  теперiшнiй  час,  Товариство  з  обмеженою  

вiдповiдальнiстю  "Компанiя  з  управлiння  активами  "Партнер  -  Iнвест", головний 
бухгалтер.  

На посаду    обраний термiном на 5 рокiв  
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 

капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.04.2011 12/11/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Пiвденно-Українське 

територiальне 
управлiння 

UA4000119440 Акція 

проста 
бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,05 19000000

0 

9500000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №12/11/1/11 видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нового 29.04.2011р.  
Лiстинг цiнних паперiв емiтента на    фондових бiржах не проводився.    

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшньому ринку не здiйснювалась.    

Акцiї перебувають в обiгу на внутрiшньому ринку цiнних паперiв.        
Додаткових емiсiй акцiй не здiйснювалося, викуп товариством власних акцiй не проводився.    

 

2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцт

ва про 
реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 
зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка
ційний 

номер 

Облігац
ії 

(відсотк

ові, 
цільові, 

дисконт
ні) 

Номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 
(шт.) 

Форма 

існування та 
форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 
вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 
відсотках) 

Строк 

виплати 
процентів 

Сума 
виплаченого 

процентного 
доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 
облігацій 

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

10.04.2015 31/2/201

5 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 
паперiв та 

фондового 
ринку 

UA4000189

815 

відсотко

ві 

1000 30000 Бездокумента

рні іменні 

30000000 25 облiгацiї 

викуплено 

емiтентом 

0 30.06.2025 

Опис 
Облiгацiї серiї "А"  

 



Мета  емiсiї:  фiнансовi  ресурси  загальною  сумою  30  000  000  (тридцять мiльйонiв)  гривень,  залученi вiд розмiщення iменних 
вiдсоткових  звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї "А", направленi на закупiвлю нового виробничого обладнання (100%), з метою 

розширення можливостей у здiйсненнi своєї господарської  дiяльностi  та  подальшого  змiцнення фiнансового  стану  Товариства.  Спосiб 

розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення Емiтентом-АТ "Ельвортi" (за власною iнiцiативою) облiгацiйсерiї "А" 
не передбачено умовами приватного розмiщення.   28.08.2019р.  наглядовою  радою  АТ  "Ельвортi"  було  прийнято  рiшення  про  

викуп  товариством  iменних  вiдсоткових звичайних  (незабезпечених)    облiгацiй серiї "А" власної емiсiї загальною кiлькiстю 30000 
(тридцять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номiнальною вартiстю 30  000  000  (тридцять  

мiльйонiв)  гривень    у  власника  -  ТОВ  "КУА  "Партнер-Iнвест"  ЗПНВIФ  "Партнер-Фонд"  ТОВ  "КУА  "Партнер-Iнвест"  в  

строки  та в порядку,  передбаченому  пунктом  12  роздiлу  2  Проспекту  емiсiї  облiгацiй  пiдприємства  -  публiчного  акцiонерного  
товариства  "Червона  зiрка",  щодо  яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, затвердженого рiшенням наглядової ради ПАТ 

"Червона зiрка" вiд 24.02.2015 року (протокол №3). Встановлено дату викупу у власникiв iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) 

облiгацiй серiї "А" акцiонерним товариством "Ельвортi" - 09.09.2019року.Виплату за облiгацiями  передбачену  пунктом  12  роздiлу  2  
Проспекту  емiсiї  облiгацiй  пiдприємства  -  публiчного  акцiонерного  товариства  "Червона  зiрка",  щодо  яких прийнято  рiшення  

про  приватне  розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Червона  зiрка"  вiд  24.02.2015  року  протокол  №3)  
вирiшено здiйснити на пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом на 

09.09.2019р. 09.09.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було 

укладено договiр купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "А")№733/340.18.12.2019р. облiгацiї серiї "А" були викупленi акцiонерним 
товариством "Ельвортi".  

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.    
На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.     

26.10.2017 82/2/201
7 

Нацiональн
акомiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA4000199
285 

відсотко
ві 

1000 40000 Бездокумента
рні іменні 

40000000 20 облiгацiї 
викуплено 

емiтентом 

0 30.09.2027 

Опис 

Облiгацiї серiї "В"  

  Мета  додаткової  емiсiї:  фiнансовi  ресурси  на  загальну  суму  40  000  000  (сорок  мiльйонiв)  гривень,  залученi вiд розмiщення 

iменних вiдсоткових  звичайних (незабезпечених)  облiгацiй серiї<В>  у  повному  обсязi  (100%)    використовуватимуться  на  
погашення  кредиторської  заборгованостi  ПАТ  "Ельвортi".  

Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення  Емiтентом-АТ  "Ельвортi"  (за  власною  iнiцiативою)  
облiгацiй серiї  "В"  не передбачено умовами приватного розмiщення.  

05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) 

облiгацiй серiї "В"  загальною  кiлькiстю  40  000  (сорок тисяч)  штук номiнальною вартiстю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  
номiнальною  вартiстю 40  000  000  (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Iнвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного 

акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  
ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власникiв  iменних вiдсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облiгацiй  серiй  "В"  акцiонерним  товариством  "Ельвортi"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облiгацiями  передбачену 



пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення 
про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року  (протокол  №30)  

вирiшено  здiйснити  на  пiдставi  даних  реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом 

на 16.08.2019р.  
16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр 

купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "В")№699/340.18.12.2019р. облiгацiї серiї "В" були викупленi акцiонерним товариством 
"Ельвортi".  

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.  
На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.     

26.10.2017 83/2/201
7 

Нацiональн
акомiсiя з 

цiнних 

паперiв та 
фондового 

ринку 

UA4000199
293 

відсотко
ві 

1000 40000 Бездокумента
рні іменні 

40000000 20 облiгацiї 
викуплено 

емiтентом 

0 30.03.2028 

Опис 

Облiгацiї серiї "С"  

Мета додаткової емiсiї: фiнансовi ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв) гривень,    залученi вiд розмiщення iменних 

вiдсоткових звичайних (незабезпечених)  облiгацiй серiї  "С"  у  повному  обсязi  (100%)  використовуватимуться на  погашення  
кредиторської  заборгованостi АТ  "Ельвортi".  

Спосiб розмiщення облiгацiй-приватне  розмiщення.  Дострокове  погашення  Емiтентом-АТ  "Ельвортi"  (за  власною  iнiцiативою)  

облiгацiй серiї  "С"  не передбачено умовами приватного розмiщення.    
05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельвортi" було прийнято рiшення про викуп товариством iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених)  

облiгацiй серiї "С"  загальною  кiлькiстю  40  000  (сорок тисяч)  штук номiнальною вартiстю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  
номiнальною  вартiстю 40  000  000  (сорок мiльйонiв) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Iнвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного 

акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  
ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власникiв  iменних вiдсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облiгацiй  серiй  "С"  акцiонерним  товариством  "Ельвортi"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облiгацiями  передбачену 

пунктом 12 роздiлу 2 Проспекту емiсiї облiгацiй пiдприємства - публiчного акцiонерного товариства "Ельвортi", щодо яких прийнято рiшення 
про приватне розмiщення,  затвердженого  рiшенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельвортi"  вiд  04.09.2017  року  (протокол  №30)  

вирiшено  здiйснити  на  пiдставi  даних  реєстру власникiв iменних цiннихпаперiв, складеного Центральним депозитарiєм України станом 
на 16.08.2019р.  

16.08.2019р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" ЗПНВIФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" було укладено договiр 

купiвлi-продажу цiнних паперiв (облiгацiй серiї "С")№670/340. 18.12.2019р. облiгацiї серiї "С" були викупленi акцiонерним товариством 
"Ельвортi".  

АТ  "Ельвортi"  не  є  професiйним  учасником  ринку  цiнних паперiв.  Фактiв лiстингу  (делiстингу)  цiнних паперiв  товариства  на  

фондових  бiржах  протягом звiтного перiоду не було.    
На кiнець звтнього перiоду облiгацiї облiковуються за емiтентом.    

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Металит" 
2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36332954 
4. Місцезнаходження 

 25006, м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, корпус 2, офiс 201 
5. Опис 

 АТ "Ельвортi" володiє простими iменними акцiями Приватного акцiонерного товариства 
"Металит" у кiлькостi 197 697    штук загальною номiнальною вартiстю 1 976 970,00грн. Частка 

АТ "Ельвортi" у статутному капiталi ПрАТ "Металит" складає 7,3221%..  
1. Найменування 

 Дочiрнє  пiдприємство  "Торгiвельно-побутова  фiрма  "Зiрка"  акцiонерного  
товариства "Ельвортi" 

2. Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 23690510 

4. Місцезнаходження 
 26006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кiмн.209 

5. Опис 
 Загальна сума iнвестицiй АТ "Ельвортi" в статутному капiталi ДП "ТПФ "Зiрка" складає 

800,0 тис. грн., що складає 100% статутного фонду дочiрнього пiдприємства.  
 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 27.10.2021 Наглядова 

рада 

245 000 980 447 24,989 Предмет 

правочину - 

збiльшення 
загальної 

вартостi 

договору    

№653/365-2-1-
2020/606 вiд 

16.09.2020р. 

до 245 000 000  

(двохсот 
сорока п'яти 

мiльйонiв) 

грн.  

27.10.2021  https://elvorti.com/doc

uments/osobaya-inform

atsiya/osobennaya-info
rmatsiya/ 

Опис: 

27.10.2021 року  було вчинено значний правочин, а саме укладено додаткову угоду до договору купiвлi-продажу електричної енергiї №653/365-2-1-2020/606 вiд 

16.09.2020р. мiж АТ "Ельвортi" та ТОВ  "Д.ТРЕЙДIНГ"  (код  ЄДРПОУ  42751799)  про  збiльшення  загальної  вартостi договору до 245  000 000  (двохсот сорока 



п'яти мiльйонiв) грн.  

Рiшення про  надання  згоди  на  укладення  такохї додаткової угоди надано Наглядовою радою 27.10.2021 року  (Загальна кiлькiсть голосiв присутнiх на засiданнi 
членiв нагладової ради 4.  

Кiлькiсть  голосiв,  що  проголосували  "за"  прийняття  рiшення  -    4  (чотири)  голоси  присутнiх  на  засiданнi,  що становить 100% вiд загальної кiлькостi 

голосiв присутнiх на засiданнi.  

Кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.)  
Предмет правочину - збiльшення загальної вартостi договору    №653/365-2-1-2020/606 вiд 16.09.2020р. до 245 000 000 (двохсот сорока п'яти мiльйонiв) грн.  

Ринкова  вартiсть  майна  або  послуг,  що  є  предметом  правочину,  визначена  вiдповiдно  до  законодавства  -  245000 тис.грн.  

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 980447 тис.грн.  

Спiввiдношення  ринкової  вартостi  майна  або  послуг,  що  є  предметом  правочину,  до  вартостi  активiв  емiтента  за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi (у вiдсотках) - 24,989%  

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, вiлсутнi.  

2 25.11.2021 Наглядова 
рада 

245 000 980 447 24,989  збiльшення  
загальної  

вартостi  

договору      

№П-1416587/0
2/21-248/341  

вiд  

22.02.2021р.  

мiж  АТ 
"Ельвортi" та 

ТОВ 

"МЕТIНВЕСТ 

- СМЦ" (код 
ЄДРПОУ 

32036829)    

до 245 000 000  

(двохсот 
сорока п'яти 

мiльйонiв) 

грн. з ПДВ.  

25.11.2021  https://elvorti.com/doc
uments/osobaya-inform

atsiya/osobennaya-info

rmatsiya/ 

Опис: 

25.11.2021 року  було вчинено значний правочин, а саме укладено додаткову угоду до договору поставки металопродукцiї №П-1416587/02/21-248/341 вiд 22.02.2021р. мiж 

АТ "Ельвортi" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829) про збiльшення загальної вартостi договору до 245 000 000 (двохсот сорока п'яти мiльйонiв) грн. з 
ПДВ.  

Рiшення про  надання  згоди  на  укладення  такохї додаткової угоди надано Наглядовою радою 25.11.2021 року (Загальна кiлькiсть голосiв присутнiх на засiданнi членiв 

нагладової ради 4.    

Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4 (чотири) голоси  присутнiх на засiданнi, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв присутнiх на 
засiданнi. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.  Засiдання наглядової ради є правомочним, присутнi 4 з 5 обраних членiв наглядової ради АТ 

"Ельвортi".) 

Предмет  правочину  -  збiльшення  загальної  вартостi  договору      №П-1416587/02/21-248/341  вiд  22.02.2021р.  мiж  АТ  

 



"Ельвортi" та ТОВ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (код ЄДРПОУ 32036829)    до 245 000 000 (двохсот сорока п'яти мiльйонiв) грн. з ПДВ.  

Ринкова    вартiсть    майна    або    послуг,    що    є    предметом    правочину,    визначена    вiдповiдно    до    зако нодавства -    245000 тис.грн.    
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 980447 тис.грн.    

Спiввiдношення    ринкової    вартостi    майна    або    послуг,    що    є    предметом    правочину,    до    вартостi    активiв   емiтента    за    даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 24,989%    

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством, вiлсутнi.    



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

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

29.04.
2011 

12/11/1/11 UA4000119440 190 000 000 9 500 000 188 498 185 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї права голосу за якими за результатамти обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутнi. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Промiжний звiт керiвництва за 4 квартал 2021 року:  

 
Промiжний звiт керiвництва АТ "Ельвортi" за четвертий квартал 2021 року  пiдготовлено 

вiдповiдно до вимог ст.127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" 
та Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних, затвердженим рiшенням НКЦПФР 

вiд 03.12.2013 №2826 (iз змiнами i доповненнями). 
 

Основною метою АТ "Ельвортi" є здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання 
прибутку в iнтересах акцiонерiв Компанiї, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi 

зростання ринкової вартостi акцiй Компанiї, а також задоволення потреб пiдприємств всiх форм 
власностi та громадян в продукцiї та послугах шляхом здiйснення виробничо-господарської 

дiяльностi. 
 

Компанiя є юридичною особою, має самостiйний баланс, розрахунковий, валютнi та iншi 
рахунки в установах банкiв, печатки та штампи зi своїм повним найменуванням та символiкою, 

фiрмовий бланк, товарний знак та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного 
законодавства України. 

 
АТ "Ельвортi" - провiдний виробник посiвної i грунтообробної технiки в Українi. Найбiльше 

пiдприємство в областi сiльськогосподарського машинобудування. Основним видом дiяльностi 
компанiї є виробництво зернових i просапних сiвалок, суцiльних i мiжрядних культиваторiв, 

дискових борiн, посiвних  комплексiв, обприскувачiв, навантажувачiв i т.п. Найбiльшу питому 
вагу займає виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва. Класифiкацiя 

основного виду дiяльностi по КВЕД 28.30: "Виробництво машин i устаткування для сiльського 
та лiсового господарства". Продукцiя АТ "Ельвортi" сертифiкована в Українi, Європейському 

Союзi та в бувших країнах СНД. 
 

Основним ринком для реалiзацiї сiльськогосподарської технiки є Україна, Казахстан, Бiлорусь, 
Молдова, Угорщина, Чехiя, Литва, Латвiя, Словаччина, Румунiя, Польща, Республiка Болгарiя. 

 
Компанiя має свої представництва в Росiї, Бiлорусi, Казахстанi. У всiх країнах зарубiжжя, куди 

регулярно постачається технiка, дiють дилерськi центри.  
 

Дiяльнiсть Компанiї прямо залежить вiд змiн вiдчизняного законодавства, погiршення 
економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на матерiальнi ресурси та сировину та iншi 

фактори, якi безпосередньо впливають на цiну послуги, якi надає Компанiя.  
 

Компанiя постiйно проводить роботу щодо вдосконалення системи управлiння, пiдвищення 
квалiфiкацiї персоналу, модернiзацiї виробництва та впровадження новiтнiх iнформацiйних 

технологiй. 
 

Керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки 
економiчної стабiльностi в умовах, що склалися, але подальше погiршення ситуацiї в свiтовiй 

економiцi та економiцi України може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан 
Компанiї, який неможливо визначити на цей момент.  

 
Упродовж звiтного перiоду Компанiя вела безперервну господарську  дiяльнiсть. Злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл пiдприємством не здiйснювались. 
 

 



 

Керiвництво Компанiї вважає, що за станом на 31 грудня 2021 року не iснує подiй, умов або 
ризикiв, якi окремо або сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
 

Процес управлiння ризиками товариства здiйснюється пiд безпосереднiм контролем керiвництва 
АТ "Ельвортi", при цьому всi стратегiчнi рiшення орiєнтованi на своєчасне виявлення ризикiв, їх 

оцiнку та управлiння. 
 

Для АТ "Ельвортi" управлiння ризиками передбачає виявлення, аналiз i регулювання тих 
ризикiв, якi можуть загрожувати майну й дохiдностi товариства. Для того, щоб ефективно 

здiйснювати господарську дiяльнiсть, Товариство правильно оцiнює ступiнь ризикiв й управляє 
ними, враховуючи чинники ризику при прийняттi управлiнських рiшень. Протягом звiтного 

перiоду проводилися пошуки подальших потенцiйних замовникiв в Українi шляхом прийняття 
участi в тендерах та листуванням з пропозицiєю надання послуг по напрямкам видiв дiяльностi 

АТ "Ельвортi". 
 

Компанiя схильна до таких ризикiв: 
 

- Ризик лiквiдностi. Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Компанiя не зможе розрахуватися по 
зобов'язанням при настаннi термiну їх погашення. Компанiя здiйснює ретельне управлiння i 

контроль за лiквiднiстю. Компанiя використовує процедуру пiдготовки бюджету i 
прогнозування руху грошових коштiв, що забезпечує наявнiсть у Компанiї необхiдних коштiв 

для виконання своїх платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв 
приймаються рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це 

потрiбно. Проведення полiтики аналiзу та управлiння кредитним ризиком забезпечує наявнiсть у 
Компанiї достатньої суми грошових коштiв для погашення зобов'язань в строк. 

 
- Ринковий ризик. Ринковий ризик - ризик втрат вартостi активiв Товариства внаслiдок 

несприятливих змiн ринкових цiн, курсiв iноземних валют (валютний ризик), ринкових цiн 
товарної продукцiї Товариства (товарний ризик та iн.). 

 
Основним методом управлiння ринковим ризиком, який виникає через несприятливi коливання 

несприятливих змiн ринкових цiн цiнних паперiв та курсiв iноземних валют, є лiмiтування 
ринкової/валютної позицiї.  

 
У продовж звiтного перiоду у Компанiї не вiдбулося нiяких значних подiй, якi б мали вплив на 

промiжну фiнансову звiтнiсть. Змiни у складi фiнансової звiтностi протягом 4 кварталу 2021 
року вiдбувалися лише в результатi звичайної дiяльностi Компанiї.  

 
Фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод буде готуватися вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi.  
 

На думку керiвництва Пiдприємство  здатно продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi у найближчому майбутньому.  

 
Керiвництво Компанiї вважає, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та 
органiзованi товарнi ринки". 

 
 



 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки це нам вiдомо, промiжний звiт керiвництва мiстить достовiрну та об'єктивну 
iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону України "Про 

ринки капiталу та органiованi товарнi ринки". 
 


