
Титульний аркуш 

 
27.10.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 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 правління - генеральний    Калапа С.Г. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2022 року 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ" 

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@elvortі.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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://elvortі.com/documents/otcheta-e

mіtenta/promіzhna-zvіtnіst/ 27.10.2022 

 (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 X 

    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  

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 X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається оскільки ліцензії не 

отримувались  

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість 

реалізованої продукції не надається,  тому що Товариство не займається видами діяльності,  що  

класифікуються  як  переробна,  добувна  промисловість  або  виробництво  та  розподілення електроенергії, 

газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.  

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не випускало інші 

цінні папери (окрім акцій та облігацій). 

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не випускало похідні цінні 

папери.   

Інформація  щодо  посади  корпоративного  секретаря  не  надається,  тому  що  посада корпоративного 

секретаря в Товаристві відсутня.    

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 не надається, тому що в Товаристві відсутні 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  забезпечення  випуску  боргових  цінних  паперів  не  надається,  тому  що Товариство не 

випускало боргових цінних паперів.    

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів у складі звіту не подається, емітентом не випускалися боргові цінні папери. 

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільових облігацій.   

Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не 

подається оскільки Товариство складає звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності. 

Товариство не складає та не подає проміжний (квартальний) "Звіт про рух грошових коштів" та "Звіт про власний 

капітал". 

Товариство не складає та не подає Примітки до проміжної (квартальної) фінансової звітності, складені за 

міжнародними стандартами. 

Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготований аудитором (аудиторською фірмою) не 

надається, оскільки звітність Товариства не було перевірено суб'єктом аудиторської діяльності. 

Проміжна інформація про емітента, як підприємства, що становить суспільний інтерес, складена у відповідності 

до вимог ст.126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". 

В інформації про засновників, зазначена інформація про акціонерів Товариства, згідно наданої ПАТ «НДУ» 

інформації. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ" 

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) 

 835 

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

 28.30 - Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

 35.11 - Виробництво електроенергії 

 35.14 - Торгівля електроенергією 

9. Органи управління підприємства 

 Станом на звітну дату емітент є акціонерним товариством. Органами управління та 

контролю є: Загальні збори Акціонерів (вищий орган управління), Наглядова Рада, 

(колегіальний орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав акціонерів), 

Правління (колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю), 

Ревізійна комісія (колегіальний орган, який здійснює контроль фінансово-господарської 

діяльності 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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

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, 

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 
1083123005217 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Компанія з 

управління активами "Партнер-Інвест" 

ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА 

"Партнер-Інвест" 

вул. Ельворті, буд. 7, офіс 416, м. 

Кропивницький, Кіровоградська область, 

25002, Україна 

36200098-2331426 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ЗАКРИТОГО ТИПУ "РЕГІОН ЦЕНТР" 

вул.К.Маркса 31/36, Кіровоград, 

Кіровоградська область, 25006, 

УКРАЇНА 

23678911 

Приватне акціонерне товариство 

"Ельворті Груп" 

25002, Україна, Кіровоградська область, 

м.Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд.7, 

оф.106 

35720494 

Приватне акціонерне товариство 25002, Кіровоградська область, 35189545 



"Піраміс" м.Кіровоград, вул. Орджонікідзе, буд.7, 

оф.401, Україна 

КОРПОРАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ТА 

КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

"СОЮЗ" 

вул.Розкидайлівська 13, Одеса, Одеська 

область, 65091, УКРАЇНА 
21004686 

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 

"КООП-ІНВЕСТ" В ФОРМІ 

ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 

Україна 23386054 

Приватне акціонерне товариство 

"Кіровоградська промислова компанія" 

вул. Ельворті, буд.7, оф.102, м. 

Кропивницький, Кіровоградська область, 

25002, УКРАЇНА 

30514088 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ІВЕКС КАПІТАЛ" 

бульвар Тараса Шевченка 33 (літ. Н), м. 

Київ, 01032, УКРАЇНА 
21600862 

Закрите акціонерне товариство "ФОЇЛ 

СЕК'ЮРІТІЗ НЬЮ ЮРОП" 

м. Київ Верхній Вал 4А, 2 пов.,, 04071, 

УКРАЇНА 
30970210 

Закрите акціонерне товариство "Збутова 

Компанія Червона Зірка" 

Кіровоград, Кіровоградська область 

вул.Орджонікідзе 7 оф.105, 25002, 

УКРАЇНА 

32833005 

ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ 

КОМПАНІЇ "ЄВРОІНВЕСТ" 

ЗАКРИТИЙ ВЗАЄМНИЙ ФОНД 

"ПЕРШИЙ" 

61051, Харківська область, м.Харків, вул. 

О.Яроша, 18-а, Україна 
23754658-1 

Приватне акціонерне товариство 

"Торговий дім "Червона зірка" 

вул. Чикаленка Євгена, буд.1, корп. 2, 

оф.202, м. Кропивницький, 

Кіровоградська область, 25006, 

УКРАЇНА 

34894709 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фірма "Восток" 

пров.Університетський, 1, Харків, 

Харківська область, 61003, УКРАЇНА 
14364800 

Акціонерне товариство "АРКА 

КАПІТАЛ БОГЕМІЯ"/Arca Capіtal 

Bohemіa a.s 27110265 

7 БЕЛЛ ЯРД, ЛОНДОН WC2A 2JR, 

Англія, Сполучене Королівство 

Великобританії та Північної Ірландії (7 

Bell Yard, London WC2A 2JR, England, 

Unіted Kіngdom of Great Brіtaіn and 

Northern Іreland) 

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 "Південний", МФО 328209 

2) ІBAN 

 UA183282090000026009000008095 

3) поточний рахунок 

 UA183282090000026009000008095 

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

рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ АБ "Південний", МФО 328209 

5) ІBAN 

 UA18328209000002600900000809 

6) поточний рахунок 



 UA18328209000002600900000809 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова правління-генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Калапа Сергій Георгійович 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437, Перший заступник Голови правління - генерального 

директора, директор з розвитку 

7. Опис 

 03.02.2021 року у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень голови 

правління-генерального директора АТ "Ельворті" Калапи Сергія Георгійовича Наглядовою 

радою АТ "Ельворті" (протокол засідання наглядової ради №2 від 03.02.2021 року) прийнято 

рішення призначити головою правління-генеральним директором АТ "Ельворті" Калапу Сергія 

Георгійовича терміном на п'ять років - до 03.02.2026року.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи 29 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова правління-генеральний 

директор АТ "Ельворті", генеральний директор ПрАТ "Ельворті Груп" 

Посади на будь-яких інших підприємствах: генеральний директор ПрАТ "Ельворті Груп" 

(35720494), місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул.Орджонікідзе 7 офіс 106.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

Акціями Товариства не володіє. 

 

1. Посада 

 Директор фінансовий, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Нікітенко Вадим Вікторович 

3. Рік народження 

 1986 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

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

 ПАТ "Червона зірка", 05784437,  начальник планово-економічного відділу  

7. Опис 

 24.06.2020 року рішенням наглядової ради АТ "Ельворті" (протокол від 24.06.2020 року) 

у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну персонального складу 

правління АТ "Ельворті", а саме обрано до складу  правління  - директора фінансового 

Нікітенка Вадима Вікторовича.    

 



Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові  злочини  

не  має.   

Особу  обрано  на  невизначений  термін  (до  переобрання).   

Загальний стаж роботи 13 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  з 16.03.2015 по 

05.01.2020р.-начальник планово-економічного відділу, з 06.01.2020 - директор фінансовий.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. 

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрєєва Наталія Валеріївна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 13.05.2011  року  рішенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  від  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  

обрання до складу правління членом правління - Головного бухгалтера Андрєєву Наталію 

Валеріївну. 

Особа володіє акціями Товариства (0,003315%). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. 

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано.  

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андрєєва Наталія Валеріївна 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437,  заступник головного бухгалтера 

7. Опис 

 08.08.2006 року особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства. Термін 

призначення - безстроково.  

 



Особа володіє акціями Товариства (0,003315%). 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. 

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Директор продуктової команди, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Голофаєв Ігор Вадимович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437,  директор із закупівель  

7. Опис 

 13.05.2011  року  рішенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  від  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  було прийнято  рішення  про  

обрання до складу правління - членом правління Директора продуктової команди Голофаєва 

Ігора Вадимовича. Особа володіє акціями Товариства  у розмірі 0,007475%. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 37 років.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:: директор із закупівель та 

директор продуктової команди будівельно-дорожніх машин.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає .  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Директор комерційний, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мульчинський Олег Іванович 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПАТ "Червона зірка", 05784437, директор продуктової команди  

7. Опис 

 13.05.2011  року  рішенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  від  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  

обрання до складу правління членом правління  - директора комерційного Мульчинського 

Олега Івановича. Особа не володіє акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має.  



Загальний стаж роботи - 24 роки.   

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:: директор продуктової команди 

просапних машин та директор комерційний торгового дому.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає. 

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Директор продуктової команди, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шамшур Сергій Іванович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437,  керівник проекту  

7. Опис 

 05.03.2013 року рішенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №10)  у  зв'язку  

з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  обрання до складу правління членом 

правління  - директора ПКЗМ Шамшура Сергія Івановича. Особа володіє акціями Товариства 

(0,000055%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 30 років. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор продуктової команди 

зернових машин.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано 

 

1. Посада 

 директор технічний - член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Безуглий Дмитро Миколайович 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

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

 ПАТ "Ельворті", 05784437, заступник директора з виробництва продуктової команди 

просапних машин 

7. Опис 

 06.11.2019  року  рішенням  наглядової  ради  АТ  "Ельворті"  (протокол  №21  від  

06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  зміну  

в кількісному та персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме обрано до складу 

правління членом правління  - директора технічного Безуглого Дмитра Миколайовича. Особа 

не володіє акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має.  



Особу обрано на невизначений термін (до переобрання).  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 15 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник бюро ПК ЗМ, 

заступник директора з виробництва продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), директор 

ПК ПМ, директор технічний 

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Генеральний конструктор, член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кваша Юрій Леонідович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

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

 ВАТ "Червона зірка", 05784437, заступник генерального конструктора 

7. Опис 

 13.05.2011  року  рішенням  наглядової  ради  Товариства  (протокол  №3  від  

13.05.2011  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  

обрання до складу правління членом правління  - Генерального конструктора Квашу Юрія 

Леонідовича. Особа володіє акціями Товариства (0,001421%), непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 36 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний конструктор.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано 

 

1. Посада 

 директор продуктової команди - член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пилипенко Дмитро Вікторович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПАТ "Ельворті", 05784437, директор продуктової команди робочих органів ПК РО  

7. Опис 

 06.11.2019  року  рішенням  наглядової  ради  АТ  "Ельворті"  (протокол  №21  від  

06.11.2019  року)  у  зв'язку  з  виробничою  необхідністю  прийнято  рішення  про  зміну  

в кількісному та персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме:  



 

обрано до складу правління членом правління - директора продуктової команди (підрозділу 

продуктова команда робочих органів) Пилипенка Дмитра Вікторовича. Особа не  володіє 

акціями Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Особу обрано на  невизначений термін (до  переобрання).  

Загальний стаж роботи - 19 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор продуктової команди.  

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 директор з виробництва - член правління 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Риженко Юрій Володимирович 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 ПАТ "Ельворті", 05784437, директор ПК ПМ  

7. Опис 

 06.11.2019 року рішенням наглядової ради АТ "Ельворті" (протокол №21 від 06.11.2019 

року) у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення про зміну в кількісному та 

персональному складі правління АТ "Ельворті", а саме: обрано до складу правління членом 

правління - директора з виробництва Риженка Юрія Володимировича. Особа не володіє акціями 

Товариства (0,0000%), непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Особу обрано на невизначений термін (до переобрання).  

Загальний стаж роботи - 21 рік. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор продуктової команди 

машин малих серій (ПК ММС), директор продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), 

директор з виробництва. 

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

Інформацію про виплачену винагороду (в тому числі в натуральній формі) для розкриття не 

надано. 

 

1. Посада 

 Голова наглядової ради (акціонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Штутман Павло Леонідович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, Директор з розвитку 

7. Опис 



 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів Наглядової ради, Штутмана П.Л. обрано на посаду члена 

наглядової ради. Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.21 року в зв'язку з 

обранням нового складу Наглядової ради, серед членів новообраної Наглядової ради особу 

Штутмана П.Л. обрано Головою Наглядової ради. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 42 роки. 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор з розвитку ПрАТ 

"Гідросила Груп".  

Посади на будь-яких інших підприємствах: Директор з розвитку ПрАТ "Гідросила груп" (код 

20635597, адреса, 25002, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101) 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала.  

Особа є акціонером Товариства 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради (акціонер, представник акціонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Попов Михайло Іванович 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ТОВ "КУА "Партнер-Інвест", 36200098, заступник директора  

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів Наглядової ради, Попова М.І. переобрано на посаду члена 

наглядової ради.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 41 рік.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора, директор 

ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" 

Посади на будь-яких інших підприємствах: директор ТОВ "КУА "ПАРТНЕР-ІНВЕСТ" (код 

36200098, адреса 25002, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Ельворті, 7, оф.416) 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала  

Особа є акціонером АТ "Ельворті" та  є  представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп", не є 

представником групи акціонерів, не є незалежним директором.  

 

1. Посада 

 Член наглядової ради (представник акціонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стонога Валентин Михайлович 

3. Рік народження 

 1951 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 48 

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



 ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, директор фінансового управління  

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів Наглядової ради, Стоногу В.М.  переобрано на посаду члена 

наглядової ради.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 48 років.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор фінансового 

управління ПрАТ "Гідросила груп".  

Посади на будь-яких інших підприємствах: директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила 

груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101) 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала. 

Особа є представником акціонера ПрАТ "Ельворті Груп", не є акціонером АТ "Ельворті", не є 

представником групи акціонерів, не є незалежним директором. 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради (представник акціонера) 

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 "Гідросила Груп", 20635597, інженер-конструктор комерційного відділу по роботі 

із заводами комплектації  

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів Наглядової ради, Штутмана М.П. переобрано на посаду члена 

наглядової ради.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 7 років.  

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інженер-конструктор 

комерційного відділу по роботі із заводами комплектації. Посад на будь-яких інших 

підприємствах посадова особа не обіймає.  

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала. 

Особа є представником акціонера Штутмана П.Л., не є акціонером АТ "Ельворті", не є 

представником групи акціонерів, не є незалежним директором 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради (представник акціонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Васильченко Сергій Сергійович 

3. Рік народження 

 1978 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 



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

 ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, заступник  директора  фінансового  управління  з 

корпоративних питань 

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів Наглядової ради, Васильченко С.С. обрано на посаду члена 

наглядової ради, розмір пакета акцій: 0,%. Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті 

Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. 

Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 84,679206%.) 

Особа не є акціонером АТ "Ельворті" 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи - 19 років.  

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 03.11.2015 р. до 03.02.2016 р., Кіровоградська 

міська рада, начальник управління власності та приватизації комунального майна; з 04.02.2016 

р. до 03.02.2020 р., Новоархангельська районна державна адміністрація, голова  

Новоархангельської районної адміністрації; з 09.03.2020 р. до 03.03.2021 р. отримував допомогу 

по безробіттю; з 15.03.2021 р. по теперішній час, ПрАТ "Гідросила Груп", заступник директора 

фінансового управління з корпоративних питань.  

Посади на будь-яких інших підприємствах: заступник директора фінансового управління з 

корпоративних питань ПрАТ "Гідросила Груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кіровоград, 

вул.Орджонікідзе, 7, оф.101) 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала. 

 

1. Посада 

 Голова ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чернецова Ірина Петрівна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, керівник контрольно-ревізійної групи 

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів ревізійної комісії, Чернецову І.П. обрано на посаду члена ревізійної 

комісії. Згідно рішення ревізійної комісії Товариства від 14.04.21 року в зв'язку з обранням 

нового складу ревізійної комісії, серед членів новообраної ревізійної комісії Чернецову І.П. 

обрано головою ревізійної комісії. 

Розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, місцезнаходження: 

25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106, розмір пакету акцій 

84,679206%.) 

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 14.05.2015 р. до 20.06.2017 р., Виконавчий комітет 

Подільської районної у місті Кропивницькому ради, провідний спеціаліст відділу прийому 

громадян Центру соціальних виплат та компенсацій; з 17.07.2017 р. отримувала допомогу по 

безробіттю; з 16.06.2020 р. по теперішній час, ПрАТ "Гідросила Груп", керівник 

контрольно-ревізійної групи. 



На посаду обраний терміном на 5 років 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 19 років.  

Посади на  інших підприємствах, що обіймає особа: керівник контрольно-ревізійної групи 

ПрАТ "Гідросила Груп" (код 20635597, адреса, 25002, Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101),. 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала  

 

1. Посада 

 Член ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ворона Ольга Анатоліївна 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПрАТ "Гідросила Груп", 20635597, бухгалтер-ревізор І категорії. 

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів ревізійної комісії, Ворону Ольгу Анатоліївну обрано на посаду 

члена ревізійної комісії. Розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" (код 35720494, розмір пакету акцій 

84,679206%. Не є акціонером АТ "Ельворті") 

Не є акціонером АТ "Ельворті". 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 11.06.2004 р. до 31.03.2016 р. - Управління 

пенсійного фонду України в м. Кіровограді Кіровоградської області, спеціаліст І категорії, 

провідний спеціаліст, головний спеціаліст з призначення пенсій в Ленінському районі, головний 

спеціаліст з призначення пенсій відділу з прийому та обслуговування громадян за принципом 

"єдиного вікна", головний спеціаліст відділу обслуговування та розгляду звернень громадян, 

головний спеціаліст відділу обслуговування громадян; з 01.04.2016 р. до 13.06.2016 р. - 

головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 Кіровоградського об'єднане 

управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області; з 29.06.2016 р. до 13.11.2016 р. 

отримувала допомогу по безробіттю; з 14.11.2016 р. до 22.12.2017 р. - Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, 

спеціаліст І категорії відділу з виплати допомог та компенсацій управління, провідний 

спеціаліст відділу з прийому громадян центру по наданню державних допомог управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді 

ради; з 04.12.2017 р. до 18.01.2018 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 01.02.2018 р. до 

18.04.2018 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 17.04.2019 р. до 18.11.2019 р. 

Кіровоградське РУ Держмолодьжитло, економіст, головний бухгалтер; з 12.12.2019 р. по 

теперішній час, ПрАТ "Гідросила ГРУП", бухгалтер-ревізор І категорії. 

На посаду обраний терміном на 5 років 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 

Посад на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймає.  

 

1. Посада 

 Член ревізійної комісії 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рєзнікова Галина Євгеніївна 



3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

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

 ТОВ "КУА "Партнер-Інвест", 36200098, головний бухгалтер 

7. Опис 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв'язку із закінченням 

терміну повноважень членів ревізійної комісії, Резнікову Г.Є. переобрано на посаду члена 

ревізійної комісії. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  

Загальний стаж роботи - 35 років 

Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:  економіст 2 категорії 

фінансово-економічного відділу управління фінансів і економіки ПрАТ "Гідросила Груп".  

Посади на будь-яких інших підприємствах: економіст 2 категорії фінансово-економічного 

відділу управління фінансів і економіки ПрАТ "Гідросила Груп" (код 20635597, адреса, 25002, 

Кіровоград, вул.Орджонікідзе, 7, оф.101) 

Винагороду (в тому числі в натуральній формі) посадова особа не отримувала 

 

VІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 44500 X X 

у тому числі:  

короткостроковий кредит з лімітом в 

50 млн.грн 

21.02.2020 44500 14,5 31.05.2023 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 



  0 X  

Податкові зобов'язання X 1271 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 173617 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 219388 X X 

Опис Станом на кінець кварталу довгострокові зобов'язання та 

забезпечення Товариства складаються з відстрочених 

податкових зобов'язань і становлять 6068 тис.грн.  

Поточні зобов'язання і забезпечення складають 213320 тис. 

грн., в т.ч.: 

Короткострокові кредити банків 44500 тис.грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

- товари, роботи, послуги - 44401 тис. грн; 

- розрахунками з бюджетом - 1271 тис. грн.; 

- розрахунками зі страхування - 994 тис.грн.; 

- розрахунками з оплати праці - 3896 тис.грн.  

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

- 40129 тис.грн; 

Поточні забезпечення - 3072 тис.грн. 

Інші поточні зобов'язання - 74957 тис. грн. 

Станом на 01.10.2022 року, підприємство має один кредитний 

договорыв з АБ "Південний": Договір №AL2020-00909 від 

21.02.2020 з кредитним лімітом 50 млн.грн. строком до 

31.05.2023 року взятий для поповнення обігових коштів. Річна 

ставка 14,5%, з 15.07.2022 по 31.12.2022 20%. Станом на 

01.10.2022 заборгованість за кредитом складає 44,5 млн.грн. 

Погашення за кредитом повинно відбутись двома траншами: 

20 млн до 31.10.2022 року, 30 млн. до 31.05.2023 року. 

 

 



VІІ. 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 Національна комісія з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

Південно-Українське 

територіальне 

управління 

UA4000119440 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Електронні 

іменні 

0,05 19000000

0 

9500000 100 

Опис 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №12/11/1/11 видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нового 29.04.2011р.  

Лістинг цінних паперів емітента на    фондових біржах не проводився.    

Торгівля цінними паперами емітента на зовнішньому ринку не здійснювалась.    

Акції перебувають в обігу на внутрішньому ринку цінних паперів.        

Додаткових емісій акцій не здійснювалося, викуп товариством власних акцій 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 

Національн

а комісія з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

UA4000189

815 

відсотко

ві 

1000 30000 Електронні 

іменні 

30000000 25 облігації 

викуплено 

емітентом 

0 30.06.2025 

Опис 
Мета  емісії:  фінансові  ресурси  загальною  сумою  30  000  000  (тридцять мільйонів)  гривень,  залучені від розміщення іменних 

відсоткових  звичайних (незабезпечених) облігацій серії "А", направлені на закупівлю нового виробничого обладнання (100%), з метою 



розширення можливостей у здійсненні своєї господарської  діяльності  та  подальшого  зміцнення фінансового  стану  Товариства.  Спосіб 

розміщення облігацій-приватне  розміщення.  Дострокове  погашення Емітентом-АТ "Ельворті" (за власною ініціативою) облігацій серії "А" 

не передбачено умовами приватного розміщення.   28.08.2019р.  наглядовою  радою  АТ  "Ельворті"  було  прийнято  рішення  про  

викуп  товариством  іменних  відсоткових звичайних  (незабезпечених)    облігацій серії "А" власної емісії загальною кількістю 30000 

(тридцять тисяч) штук номінальною вартістю 1000 (одна тисяча гривень) загальною номінальною вартістю 30  000  000  (тридцять  

мільйонів)  гривень    у  власника  -  ТОВ  "КУА  "Партнер-Інвест"  ЗПНВІФ  "Партнер-Фонд"  ТОВ  "КУА  "Партнер-Інвест"  в  

строки  та в порядку,  передбаченому  пунктом  12  розділу  2  Проспекту  емісії  облігацій  підприємства  -  публічного  акціонерного  

товариства  "Червона  зірка",  щодо  яких прийнято рішення про приватне розміщення, затвердженого рішенням наглядової ради ПАТ 

"Червона зірка" від 24.02.2015 року (протокол №3). Встановлено дату викупу у власників іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) 

облігацій серії "А" акціонерним товариством "Ельворті" - 09.09.2019року.Виплату за облігаціями  передбачену  пунктом  12  розділу  2  

Проспекту  емісії  облігацій  підприємства  -  публічного  акціонерного  товариства  "Червона  зірка",  щодо  яких прийнято  рішення  

про  приватне  розміщення,  затвердженого  рішенням  наглядової  ради  ПАТ  "Червона  зірка"  від  24.02.2015  року  протокол  №3)  

вирішено здійснити на підставі даних реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом на 

09.09.2019р. 09.09.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було 

укладено договір купівлі-продажу цінних паперів (облігацій серії "А")№733/340.18.12.2019р. облігації серії "А" були викуплені акціонерним 

товариством "Ельворті".  

АТ  "Ельворті"  не  є  професійним  учасником  ринку  цінних паперів.  Фактів лістингу  (делістингу)  цінних паперів  товариства  на  

фондових  біржах  протягом звітного періоду не було.    

На кінець звітного періоду облігації обліковуються за емітентом.   

26.10.2017 82/2/201

7 

Національн

а комісія з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

UA4000199

285 

відсотко

ві 

1000 40000 Електронні 

іменні 

40000000 20 облігації 

викуплено 

емітентом 

0 30.09.2027 

Опис 

Облігації серії "В"  

  Мета  додаткової  емісії:  фінансові  ресурси  на  загальну  суму  40  000  000  (сорок  мільйонів)  гривень,  залучені від розміщення 

іменних відсоткових  звичайних (незабезпечених)  облігацій серії<В>  у  повному  обсязі  (100%)    використовуватимуться  на  

погашення  кредиторської  заборгованості  ПАТ  "Ельворті".  

Спосіб розміщення облігацій-приватне  розміщення.  Дострокове  погашення  Емітентом-АТ  "Ельворті"  (за  власною  ініціативою)  

облігацій серії  "В"  не передбачено умовами приватного розміщення.  

05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельворті" було прийнято рішення про викуп товариством іменних відсоткових звичайних (незабезпечених) 

облігацій серії "В"  загальною  кількістю  40  000  (сорок тисяч)  штук номінальною вартістю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  

номінальною  вартістю 40  000  000  (сорок мільйонів) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Інвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облігацій підприємства - публічного 

акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення,  затвердженого  рішенням  наглядової  ради  

ПАТ  "Ельворті"  від  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власників  іменних відсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облігацій  серій  "В"  акціонерним  товариством  "Ельворті"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облігаціями  передбачену 

пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облігацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення 

про приватне розміщення,  затвердженого  рішенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельворті"  від  04.09.2017  року  (протокол  №30)  



вирішено  здійснити  на  підставі  даних  реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом 

на 16.08.2019р.  

16.08.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було укладено договір 

купівлі-продажу цінних паперів (облігацій серії "В")№699/340.18.12.2019р. облігації серії "В" були викуплені акціонерним товариством 

"Ельворті".  

АТ  "Ельворті"  не  є  професійним  учасником  ринку  цінних паперів.  Фактів лістингу  (делістингу)  цінних паперів  товариства  на  

фондових  біржах  протягом звітного періоду не було.  

На кінець звітного періоду облігації обліковуються за емітентом.  

26.10.2017 83/2/201

7 

Національн

а комісія з 

цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

UA4000199

293 

відсотко

ві 

1000 40000 Електронні 

іменні 

40000000 20 облігації 

викуплено 

емітентом 

0 30.03.2028 

Опис 

Облігації серії "С"  

Мета додаткової емісії: фінансові ресурси на загальну суму 40 000 000 (сорок мільйонів) гривень,    залучені від розміщення іменних 

відсоткових звичайних (незабезпечених)  облігацій серії  "С"  у  повному  обсязі  (100%)  використовуватимуться на  погашення  

кредиторської  заборгованості АТ  "Ельворті".  

Спосіб розміщення облігацій-приватне  розміщення.  Дострокове  погашення  Емітентом-АТ  "Ельворті"  (за  власною  ініціативою)  

облігацій серії  "С"  не передбачено умовами приватного розміщення.    

05.08.2019р. наглядовою радою АТ "Ельворті" було прийнято рішення про викуп товариством іменних відсоткових звичайних (незабезпечених)  

облігацій серії "С"  загальною  кількістю  40  000  (сорок тисяч)  штук номінальною вартістю  1000  (одна  тисяча  гривень) загальною  

номінальною  вартістю 40  000  000  (сорок мільйонів) гривень, у власника - ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ 

"КУА "Партнер-Інвест" в строки та в порядку, передбаченому пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облігацій підприємства - публічного 

акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення,  затвердженого  рішенням  наглядової  ради  

ПАТ  "Ельворті"  від  04.09.2017  року (протокол  №30).  Встановлено  дату викупу  у власників  іменних відсоткових  звичайних  

(незабезпечених)  облігацій  серій  "С"  акціонерним  товариством  "Ельворті"  -  16.08.2019року.  Виплату  за  облігаціями  передбачену 

пунктом 12 розділу 2 Проспекту емісії облігацій підприємства - публічного акціонерного товариства "Ельворті", щодо яких прийнято рішення 

про приватне розміщення,  затвердженого  рішенням  наглядової  ради  ПАТ  "Ельворті"  від  04.09.2017  року  (протокол  №30)  

вирішено  здійснити  на  підставі  даних  реєстру власників іменних цінних паперів, складеного Центральним депозитарієм України станом 

на 16.08.2019р.  

16.08.2019р. між АТ "Ельворті" та ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" ЗПНВІФ "Партнер-Фонд" ТОВ "КУА "Партнер-Інвест" було укладено договір 

купівлі-продажу цінних паперів (облігацій серії "С")№670/340. 18.12.2019р. облігації серії "С" були викуплені акціонерним товариством 

"Ельворті".  

АТ  "Ельворті"  не  є  професійним  учасником  ринку  цінних паперів.  Фактів лістингу  (делістингу)  цінних паперів  товариства  на  

фондових  біржах  протягом звітного періоду не було.    

На кінець звітного періоду облігації обліковуються за емітентом. 

 



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

 Приватне акціонерне 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, офіс 201 

5. Опис 

 АТ "Ельворті" володіє простими іменними акціями Приватного акціонерного товариства 

"Металит" у кількості 197 697    штук загальною номінальною вартістю 1 976 970,00грн. Частка 

АТ "Ельворті" у статутному капіталі ПрАТ "Металит" складає 7,3221%..  

1. Найменування 

 Дочірнє  підприємство  "Торгівельно-побутова  фірма  "Зірка"  акціонерного  

товариства "Ельворті" 

2. Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 23690510 

4. Місцезнаходження 

 26006, м.Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, буд. 1А, кімн.209 

5. Опис 

 Загальна сума інвестицій АТ "Ельворті" в статутному капіталі ДП "ТПФ "Зірка" складає 

800,0 тис. грн., що складає 100% статутного фонду дочірнього підприємства.  

 



XІІ. 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: 

Голосуючі акції, право голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. 



КОДИ 

Дата 01.10.2022 

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ" за ЄДРПОУ 05784437 

Територія Кіровоградська обл. за КАТОТТГ 
UA3504021001

0019355 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства 
за КВЕД 28.30 

Середня кількість працівників: 835 

Адреса, телефон: 25006 Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1, (0522) 39-54-74 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2022 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 033 2 606 

    первісна вартість 1001 9 360 9 543 

    накопичена амортизація 1002 ( 6 327 ) ( 6 937 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 11 459 8 916 

Основні засоби 1010 542 658 536 500 

    первісна вартість 1011 1 274 712 1 297 688 

    знос 1012 ( 732 054 ) ( 761 188 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 25 960 25 960 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 800 800 

    інші фінансові інвестиції 1035 7 406 7 406 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом І 1095 591 316 582 188 



    ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 300 018 313 632 

Виробничі запаси 1101 88 791 71 277 

Незавершене виробництво 1102 65 477 56 860 

Готова продукція 1103 142 814 182 550 

Товари 1104 2 936 2 945 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 131 366 101 633 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 36 427 19 760 

    з бюджетом 1135 15 098 54 282 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 99 101 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 675 1 519 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 21 064 2 604 

Готівка 1166 1 5 

Рахунки в банках 1167 21 063 2 599 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом ІІ 1195 504 648 493 430 

    ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 457 

Баланс 1300 1 095 964 1 076 075 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 500 9 500 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 158 568 158 512 

Додатковий капітал 1410 60 60 

Емісійний дохід 1411 60 60 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 659 360 688 715 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом І 1495 827 488 856 787 



    ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6 777 6 068 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом ІІ 1595 6 777 6 068 

    ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 44 500 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 59 631 44 401 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 073 1 271 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 939 994 

    розрахунками з оплати праці 1630 7 809 3 896 

    одержаними авансами 1635 136 565 40 129 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 11 128 3 072 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 42 554 74 957 

Усього за розділом ІІІ 1695 261 699 213 220 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 095 964 1 076 075 

 

Керівник    Калапа Сергій Георгійович 

 

Головний бухгалтер   Анрєєва Наталія Валеріївна 



КОДИ 

Дата 30.09.2022 

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТІ" за ЄДРПОУ 05784437 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 655 995 845 721 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 580 681 ) ( 736 930 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 75 314 108 791 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 58 650 71 586 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 21 877 ) ( 23 490 ) 

Витрати на збут 2150 ( 24 382 ) ( 42 049 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 54 655 ) ( 81 852 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 33 050 32 986 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 4 050 100 



Інші доходи 2240 1 965 2 192 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 9 562 ) ( 3 681 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 901 ) ( 1 052 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 28 602 30 545 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 697 722 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 29 299 31 267 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 29 299 31 267 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 450 832 562 850 

Витрати на оплату праці 2505 94 154 103 110 

Відрахування на соціальні заходи 2510 20 863 22 569 

Амортизація 2515 39 113 39 871 

Інші операційні витрати 2520 35 854 55 074 

Разом 2550 640 816 783 474 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 190 000 000 190 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 190 000 000 190 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,154210 0,164560 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,154210 0,164560 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Калапа Сергій Георгійович 

 

Головний бухгалтер   Анрєєва Наталія Валеріївна 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Проміжний звіт керівництва за 3 квартал 2022 року:  

Проміжний звіт керівництва АТ "Ельворті" за 3 квартал 2022 року  підготовлено відповідно до 

вимог ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 

№2826 (із змінами і доповненнями). 

 

Протягом звітного періоду важливих подій розвитку емітента (злиття, поділу, 

приєднання, перетворення, виділу) не відбулось. 

Повномасштабна війна Російської Федерації проти України, що розпочалась 24 лютого 

2022 року, призвела до глибокої кризи, що матиме далекосяжні наслідки. 

З 24 лютого 2022 року було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та 

валютного ринку в умовах воєнного стану по всій території України. 

Опис основних ризиків та невизначеностей: 

Для Компанії в звітному періоді мали місце різні ризики, які вплинули на результат 

виробничо-господарської діяльності: 

1. Політичні ризики (повномасштабне військове вторгнення Російською Федерацією 

загрожує стабільності політичної та економічної ситуації в країні, санкції тощо). 

2. Природні ризики (для підприємства важливим фактором є врожай зернових та 

маслинних культур, який впливає на коливання цін на сільгосппродукцію).  

3. Ризик ліквідності (проблемою для Компанії є несвоєчасне погашення заборгованості 

деякими дебіторами, і як наслідок, недостатня кількість обігових коштів для сплати 

кредиторської заборгованості). 

4. Виробничий - ризик, обумовлений галузевими особливостями бізнесу (відтік 

кваліфікованого персоналу, висока вартість робочої сили, технічні поломки обладнання на 

дільницях критичних потужностей). 

Всі вищенаведені ризики призвели до втрати виручки від реалізації продукції. 

Для попередження та зниження ризиків, на які підприємство в змозі вплинути, 

заплановано: 

- збільшити реалізацію сільгосптехніки в продовж 2022 року на території України до 55% 

(проти 48,6% в 2021 році) для зменшення ризиків, пов'язаних подовженням санкцій країн 

близького зарубіжжя та впливом на фінансовий результат курсових різниць; 

- продовжити політику контролю за витратами підприємства та їх зменшення для більш 

гнучкого реагування на зміну попиту сільгоспвиробників на сільгосптехніку; 

- продовжити роботу в напрямку аналізу та контролю за термінами погашення своїх 

зобов'язань у взаємозв'язку з очікуваними надходженнями грошових коштів; 

- продовжити впровадження дуальної системи навчання сумісно з учбовими закладами, 

яка дає змогу учням проходити практику на підприємстві та набувати кваліфікаційних навичок в 

учбових закладах для підвищення кваліфікації робітників на підприємстві і зменшення 

виробничих ризиків; 

- продовжити удосконалення системи мотивації персоналу підприємства для зменшення 

плинності кадрів, підвищення ефективності співробітників та задоволеності працею. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
На підставі наданих повноважень, керівництво Товариства , яке здійснює управлінські функції, 

стверджує про те, що наскільки це їм відомо, проміжна фінансова звітність, підготовлена 

відповідно до стандартів бухгалтерського обліку , що вимагається згідно із Законом України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", містить достовірне та об'єктивне подання 

інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і про те, 

що проміжний звіт керівництва мастить достовірну та об'єктивну подання інформації відповідно 

до частини четвертої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні 

ринки". 
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