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Титульний аркуш 

        Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

Голова 

правлiння - 

генеральний 

директор 

      
Калапа Сергiй 

Георгiйович 

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

М.П. 
26.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки 

"Червона зiрка" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

05784437  

1.4. Місцезнаходження емітента  

Кіровоградська, Кiровоградський р-н, 25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

(0522) 39-54-72 (0522) 39-53-65  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

nkovalenko@redstar.kr.ua  

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 80 
  

27.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна 

інформація 

розміщена на 

сторінці http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static〈=ru&sid=1 
в мережі 

Інтернет 27.04.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

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

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

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

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

акцій (розміру часток, паїв) 
 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

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

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 



14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

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

року 

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

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

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

Комісії) 

 

27. Аудиторський висновок  

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності 
 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

30. Примітки 

Примiтки: Пункти: 1.ґ), 1.д), 1.е), 1.є), 2, 9.б), 9.в), 9.г), 9.ґ), 9.д), 12, 28, 29 не 

заповнювались тому, що:  

1.ґ) Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльност - 

лiцензiй немає.  

1.д) ПАТ Червона зiрка" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

1.е) Рейтенгову оцiнку акцiонерне товариство не робило.  

1.є) Iнформацiю про органи управлiння не заповнюються еметентом.  

2. Засновником Товариства є Мiнiстерство машинобудування, вiйськово - 



промислового комплексу i конверсiї України ( Мiнмашпром України) нинi 

Мiнiстерство промислової промислової полiтики України. Частки у 

статутному капiталi немає.  

9.б) Облiгацiй товариство не випускало.  

9.в) Iншi папери емiтентом не випускались.  

9.г).Iнформацiя про похiднi папери - немає  

9.ґ) Протягом звiтного року власнi акцiї не випускались. 9.д) Випуск простих 

iменних акцiй було переведено у бездокументарну форму, сертифiкати акцiй 

вилучено. Вилученi сертифiкати простих iменних акцiй було знищено (акт 

про знищення вiд 30.09.11р.)  

12. Боргових цiнних паперiв не було.  

28. Рiчна фiнансова звiтнiсть не була складена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

29. Випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене 

об'єктами нерухомостi не було. Незаповнена дата видачi паспорта фiзичної 

особи тому, що ненадана згода про оприлюднення паспортних даних 

фiзичною особою. У таблицi 7 iнформацiя про дивiденди не заповненi дата 

складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв та дата 

видачi дивiдендiв - дивiденди не видавалися. На пiдприємствi протягом 

звiтного перiоду вiдбулися наступнi подiї, зазначенi частиною 1 статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери й фондовий ринок": Згiдно рiшення 

загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Червона зiрка" вiд 01.04.2011 р. протокол № 

14 вiдбулися слiдуючи змiни: - призначено на посаду члена наглядової ради 

ВАТ "Червона зiрка" Стонога Валентин Михайлович (паспорт ЕА 597830, 

виданий 25.11.1998, Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.) 

частка у статутному капiталi вiдсутня. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки. - призначено на посаду голови 

ревiзiйної комiсiї ВАТ "Червона зiрки" Злотнiкову Вiкторiю Iгорiвну (паспорт 

ЕВ 100108, виданий 14.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ ОМВС 

України в Кiровоградськiй обл.), частка у статутному капiталi вiдсутня. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено 

на 5 рокiв. Згiдно рiшення наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" протокол №3 

вiд 13.05.2011 р. вiдбулися слiдуючи змiни: - звiльнено з посади члена 

правлiння ПАТ "Червона зiрка" Шубiна Євгена Сергiйовича (паспорт: ЕА № 

213669, виданий 27.11.1996р., Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй обл.) у зв'язку зi звiльненням з Товариства. Частка в 

статутному капiталi 0,0%. Членом правлiння перебував з 09.06.2005 р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - призначено 

члена правлiння, Данильчука Г. О. директора продуктової команди ливарного 

виробництва (паспорт: СА №785126, виданий 18.07.1998, Мелiтопольським 

МВ УМВС Запорiзької обл.) на невизначений термiн. Частка в статутному 

капiталi 0,0%. Протягом своєї дiяльностi Данильчук Г. О. обiймав слiдуючi 

посади: iнженер - технолог; начальник бюро; головний металург; заступник 

директора по перспективним розробкам - головний металург; заступник 

головного iнженера з пiдготовки виробництва - головний металург; помiчник 

технiчного директора по освоєнню та розробку тнп; заступник головного 

металурга; головний металург; директор технiчний директор по сумiсництву; 

директор комерцiйний; директор; головний металург. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. - призначено члена правлiння 

Мульчинського О.I. директора продуктової команди просапних машин 

(паспорт: ЕА №753450, виданий 09.09.2000 р., Ленiнським РВ УМВС) на 

невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. Протягом своєї 

дiяльностi Мульчинський О.I. обiймав слiдуючi посади: iнженер по 



маркетингу, начальник бюро вiддiлу маркетингу; менеджер зi збуту. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - призначено 

члена правлiння Семенових О.А. директор продуктової команди 

широкозахватних машин (паспорт: ЕА №036290, виданий 21.11.1995, 

Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.) на невизначений 

термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. Протягом своєї дiяльностi 

Семенових О.А. обiймав слiдуючi посади: iнженер по маркетингу; менеджер 

зi збуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - 

призначено члена правлiння Лукiянчука В.О. заступника генерального 

директора по маркетингу (паспорт: ЕВ №180861, виданий 31.10.2007, 

Кiровоградським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 

обл.) на невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. Протягом 

своєї дiяльностi Лукiянчук В.О. обiймав слiдуючi посади: адмiнiстратор 

готелю; адмiнiстратор; менеджер зi збуту; керiвник групи вiддiлу продаж, 

комерцiйний директор, голова правлiння - виконавчий директор. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. - призначено члена 

правлiння Квашу Ю. Л. в.о. генерального конструктора (паспорт: ЕА 

№393749, виданий 22.01.1998, Ленiнським РВ УМВС України м. Кiровоград), 

на невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,001%. Протягом своєї 

дiяльностi Кваша Ю.Л. обiймав слiдуючi посади: iнженер-конструктор (III, II 

та I категорiй), начальник бюро, заступник головного конструктора. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. В рiчнiй 

фiнансовiй звiтностi, а саме у Звiтi про фiнансовi результати за 2011 рiк, у 

звя'зку з недостатньою кiлькiстю знакiв для заповнення рядкiв 300 

"Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" та 310 "Скоригована середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй" неможливо внести кiлькiсть акцiй Товариства. 

Вважати правильними такi значення: рядок 300: за звiтний перiод - 190000000 

шт; за попереднiй перiод - 190000000 шт.; рядок 310 - за звiтний перiод - 

190000000 шт; за попереднiй перiод - 190000000 шт. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ "Червона зiрка" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

25006 

3.1.5. Область, район 

Кіровоградська, Кiровоградський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

м. Кiровоград 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Медведєва, 1 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 №578189 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

14.01.1994 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

9500000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

9500000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" м. Кiровоград 

3.3.2. МФО банку 

323389 

3.3.3. Поточний рахунок 

2600101552507 

  

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



рахунком у іноземній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" м. Кiровоград  

3.3.5. МФО банку  

323389  

3.3.6. Поточний рахунок  

2600101552507  

3.4. Основні види діяльності 

29.32.1 Виробництво iнших машин та устаткування для сiльського та лiсового господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Нарахування дивідендів на 

одну акцію, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 0.000 0.000 

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

    

Дата виплати дивідендів     

Опис 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв дивiденди не нараховувалися та не 

виплачувалися, а збитки покрити за рахунок нерозподiленого прибутку попереднiх 

перiодiв. 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
01.04.2011 

Кворум 

зборів** 
88.930000000000 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Обрання робочих органiв зборiв та затвердження порядку проведення зборiв.  

2. Звiт правлiння "Про результати фiнансово - господарської дiяльностi ВАТ "Червона зiрка" за 2010 

рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк.  

3. Звiт наглядової ради товариства про дiяльнiсть за 2010 рiк. 

4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї по рiчному звiту та балансу за 2010 рiк.  

5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2010 рiк, порядку розподiлу прибутку 

(покриття збитку), визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2011 рiк.  

6. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятись акцiонерним товариством на 

протязi 2011 фiнансового року. 7. Про змiну найменування акцiонерного товариства та затвердження 

Нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням статуту у вiдповiднiсть з нормами Закону України 

"Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.  

8. Про внесення змiн та доповнень до "Положення про наглядову раду", "Положення про ревiзiйну 

комiсiю", "Положення про правлiння" в зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть з нормами Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та змiною найменування товариства.  

9. Припинення повноважень та обрання членiв наглядової ради. 

10. Припинення повноважень та обрання членiв ревiзiйної комiсiї.  

11. Про переведення випуску простих iменних акцiй документарної форми iснування у 

бездокументарну форму iснування (дематерiалiзвцiя акцiй).  

12. Затвердження депозитарiя i зберiгача та затвердження умов договорiв з ними.  

13. Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства,порядку вилучення сертифiкатiв акцiй та дати припинення операцiй з цiнними паперами.  

14. Визначення способу повiдомлення акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийнятi рiшення 

про дематерiалiзацiю.  

15. Затвердження протоколу рiшення про переведення випуску простих iменних акцiй, випущених у 

документарнiй формi, у бездокументарну форму iснування.  

 

Порядок денний запропонований правлiнням та затверджений наглядовою радою.  

Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходили. 

Всi питання порядку денного були розглянутi, по всiх питаннях порядку денного було прийнято 

рiшення вiдкритим голосуванням. За результатами розгляду питань порядку денного загальних зборiв 

акцiонерiв були прийнятi такi рiшення: по першому питанню обрали робочi органи зборiв та 

затвердили порядок проведення зборiв; друге, третє, четверте та п'яте питання - затвердити;  

шосте питання - попередньо схвалили правочини, якi будуть вчинятись акцiонерним товариством на 

протязi 2011 року у ходi поточної дiяльностi, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за 2010 рiк;  

сьоме питання - прийняли рiшення змiнити найменування Вiдкрите акцiонерне товариство по 

виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" на Публiчне акцiонерне товариство "по 

виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка", затвердили Нову редакцiю статуту i 

уповноважили голову правлiння - генерального директора Калапу Сергiя Георгiйовича пидписати 

Нову редакцiю статуту;  

восьме питання - рiшення внести змiни та доповнення до "Положення про Наглядову Раду", 

"Положення про ревiзiйну комiсiю", "Положення про правлiння";  

дев'яте питання - обрали нагдядову раду;  

десяте питання - обрали склад ревiзiйної комiсiї;  

одинадцяте питання - рiшення перевести випуск простих iменних акцiй вiдкритого акцiонерного 

товариства "Червона зiрка" з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування та 

затвердити форму iснування простих iменних акцiй ВАТ "Червона зiрка" - бездокументарна;  

дванадцяте питання - затвердили депозитарiй - вiдкрите акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України" та умови договору з депозитарiєм. Затвердили зберiгача - товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний центр" та умови договору iз зберiгачем; 

тринадцяте питання - визначили дату припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

товариства - 31 травня 2011 року, встановили дату припинення операцiй з цiнними паперами емiтента 



20 травня 2011 року та порядок вилучення сертифiкатiв акцiй;  

чотирнадцяте питання - повiдомити акцiонерiв та номiнальних утримувачiв про прийняте рiшення та 

умови дематерiалiзацiї шляхом повiдомлення їх поштовим листом;  

п'ятнадцяте питання - затвердити. Позачерговi збори в звiтному перiодi скликались 25.08.2011р., але 

за вiдсутностi кворуму не вiдбулися. Причина скликання позачергових зборiв - проведення додаткової 

емiсiї акцiй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Голова правлiння - генеральний директор  

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

Калапа Сергiй Георгiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 208205 06.08.2008 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 

обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1970 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

11 

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

Перший заступник голови правлiння генерального директора з розвитку ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Калапа С.Г. - голова правлiння - генеральний директор. Змiн протягом року не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 19 

рокiв. Винагорода виплачується згiдно контракту. Товариство не отримало згоди вiд посадової 

особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та розкриття суми винагороди. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 

правлiння". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Технiчний директор, член правлiння 

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

Бєляєв Микола Олексiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 657518 25.08.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1949 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



32 

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

Заступник технiчного директора по iновацiях ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Бєляєв М.О. - член правлiння ПАТ "Червона зiрка". Змiн протягом року не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 43 

роки. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову 

дiяльнiсть та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у 

вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор з виробництва, член правлiння 

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

Кушнiров Олексiй Володимирович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 840674 23.05.2001 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй 

обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

Вища.Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

АТЗТ "Гiдрокомплект" - заступник генерального директора з iнформацiйних технологiй. 

6.1.8. Опис 

Кушнiров О.В - член правлiння ВАТ "Червона зiрка" . Змiн протягом року не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 24 

роки. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову 

дiяльнiсть та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння".Розмiр оплати працi визначається у 

вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор з фiнансiв та економiки, член правлiння 

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

Покрищенко Олександра Олександрiвна 



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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 500269 09.09.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Київський державний економiчний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

Начальник вiддiлу економiчного планування i аналiзу господарської дiяльностi ВАТ "Червона 

зiрка". 

6.1.8. Опис 

Покрищенко О.О. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 33 роки. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть 

та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 

Колективного договору, штатного розпису. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор iз закупiвель, член правлiння 

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

Голофаєв Iгор Вадимович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 407798 27.01.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

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

В.о. голови правлiння - виконавчого директора ЗАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Голофаєв I.В. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 27 рокiв. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та розкриття 



суми винагороди.Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та 

"Положенням про правлiння". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор з персоналу, член правлiння 

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

Медведчук Галина Борисiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 409267 13.08.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

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

Заступник начальника вiддiлу кадрiв. 

6.1.8. Опис 

Медведчук Г.Б. - член правлiння ПАТ "Червона зiрка". Змiн протягом року не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 26 

років. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову 

дiяльнiсть та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 

Статутом Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у 

вiдповiдностi до Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор продуктової команди, член правлiння 

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

Данильчук Геннадiй Олексiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 785126 18.07.1998 Мелiтопольським МВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1964 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Днiпродзержинський iндустрiальний iнститут 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

22 

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

Виконавчий директор ТОВ "Мелiтопольський завод ливарних виробiв" 

6.1.8. Опис 

Данильчук Г.О. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 17 рокiв. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть 

та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 

Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор продуктової команди, член правлiння 

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

Мульчинський Олег Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 753450 10.09.2000 Ленiнським РВ УМВС України а Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський державний технiчний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

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

Комерцiйний директор ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Мульчинський О.І. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 12 рокiв. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть 

та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 

Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Директор продуктової команди, член правлiння 

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



Семенових Олександр Анатолiйович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 036290 21.11.1995 Кiровоським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1979 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський державний технiчний унiверситет 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

1 

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

Менеджер iз збуту ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Семенових О.А. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 10 рокiв. 

Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть 

та розкриття суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 

Товариства та "Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до 

Колективного договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Заступник генерального директора з маркетингу, член правлiння 

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

Лукiянчук Володимир Олександрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 867547 05.10.2001 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1975 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський державний педагогiчний унiверситет iм. Винниченка 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

8 

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

Голова правлiння - виконавчий директор ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Лукiянчук В.О. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 17 рокiв. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та розкриття 



суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та 

"Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до Колективного 

договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Генеральний конструктор, член правлiння 

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

Кваша Юрiй Леонiдович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 393749 22.01.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

Заступник генерального конструктора ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Кваша Ю.Л. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 23 роки. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та розкриття 

суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та 

"Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до Колективного 

договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер, член правлiння 

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

Андрєєва Наталiя Валерiївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 393606 21.01.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

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

Начальник бюро по складанню фiнансової звiтностi головної бухгалтерiї ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Андрєєва Н.В. - член правлiння. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Стаж роботи згiдно трудової книжки повних 22 роки. Товариство не 

отримало згоди вiд посадової особи на розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та розкриття 

суми винагороди. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та 

"Положенням про правлiння". Розмiр оплати працi визначається у вiдповiдностi до Колективного 

договору, штатного розпису. розкриття суми винагороди. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

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

Штутман Павло Леонiдович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 

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

Член наглядової ради ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Штутман П.Л. - голова наглядової ради. Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 

розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть та паспортнi данi. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Голова 

наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" Штутман П.Л. винагороду за 2011 рiк не одержував. Згiдно 

рiшення загальних зборiв секретарю наглядової ради виплачується винагорода в розмiрi 80% вiд 

середньомiсячної зарплати одного працюючого на пiдприємствi. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

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



Попов Михайло Iванович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 929026 25.02.2002 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

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

Заступник директора з фiнансiв ПрАТ "Кiровоградська промислова компанiя" 

6.1.8. Опис 

Попов М.I. - член наглядової ради .Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 

розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2011 рiк не 

одержував. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

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

Стонога Валентин Михайлович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 597830 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1951 

6.1.5. Освіта** 

Вища. Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

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

АТЗТ "Гiдрокомплект" - фiнансовий директор 

6.1.8. Опис 

Стонога В.М. - член наглядової ради .Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 

розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про наглядову раду". Винагороду за 2011 рiк не 



одержував. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

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

ЗАТ "Ельвортi Груп" 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

35720494  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

Уповноважена особа 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

Уповноважена особа 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 

наглядову раду". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" 

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

ЗАТ "Пiрамiс" 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

35189545  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

Уповноважена особа 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

Уповноважена особа 



6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 

наглядову раду". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Злотнiкова Вiкторiя Iгорiвна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 100108 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1965 

6.1.5. Освіта** 

Вища.Кiровоградський державний технiчний унiверситет. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

15 

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

ЗАТ "Вториннi ресурси" - заступник головного бухгалтера 

6.1.8. Опис 

Злотнiкова В.I. - член ревiзiйної комiсiї .Змiн протягом року не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на 

розкриття iнформацiї про трудову дiяльнiсть. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом Товариства та "Положенням про ревiзiйну комiсiю". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

ПрАТ "Кiровоградська Промислова Компанiя" 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

30514088  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

Уповноважена особа 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 



0 

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

Уповноважена особа 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 

ревiзiйну комiсiю". 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

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

ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

32833005  

6.1.4. Рік народження** 

0 

6.1.5. Освіта** 

Уповноважена особа 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

Уповноважена особа 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та "Положенням про 

ревiзiйну комiсiю". Голову комiсiї не обирали. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

6.1.1. Посада 

Головний бухгалтер ПАТ "Червона зiрка" 

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

Андрєєва Наталiя Валерiївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 363606 21.01.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

1972 

6.1.5. Освіта** 



 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

10 

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

Начальник бюро по складанню фiнансової звiтностi головної бухгалтерiї ВАТ "Червона зiрка" 

6.1.8. Опис 

Основнi функцiї головного бухгалтера:  

1. Органiзацiя бухгалтерського облiку в Товариствi. 

2. Забезпечення дотримання в Товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського 

облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi. 

3. Керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського 

облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i 

реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань.  

4. Забезпечення суворого дотримання, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, 

дебiторської заборгованостi та iнших витрат. 

5. Забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного 

бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, вiдрахування коштiв до фондiв i резервiв. 

6. Органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, 

розрахункiв i платiжних зобов'язань.  

7. Контроль правильностi облiку заробiтної плати.  

8. Контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської 

заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни. 

9. Пiдпис i вiзування документiв в межах своєї компетенцiї.  

10. Внесення пропозицiй про заохочення або залучення до матерiальної та (або) дисциплiнарної 

вiдповiдальностi працiвникiв Товариства. 

11. Контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Закрите 

акцiонерне 

товариство 

"Ельвортi Груп" 

35720494 

25002 м. Кiровоград 

вул. Орджонiкiдзе, 7, 

оф.106 

03.09.2008 179319845 94.37890000000 179319845 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Усього 179319845 94.37890000000 179319845 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Регiональний центр 

ведення реєстрiв" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23681445 

Місцезнаходження 25006м. Кiровоградвул. Пашутiнська,75 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ №399303 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.10.2010 

Міжміський код та телефон (0522) 24-36-53 

Факс (0522) 24-36-53 

Вид діяльності Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями 

Опис ТОВ "Регiональний центр ведення реєстрiв" здiйснював ведення 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Червона зiрка" згiдно 

договора № 48 вiд 01.10.1997р. На пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв, затвердженого протоколом № 14 вiд 01.04.2011р. було 

припинено ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ 

"Червона зiрка" у звязку з переведенням випуску iменних акцiй у 

бездокументарну форму. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001м. Київвул. Б.Грiнченка,3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 189650 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 279-60-51 

Факс (044) 279-60-51 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги щодо 

обслуговування випуску (iв) цiнних паперiв, виплати доходiв за 

цiнними паперами, переведення всього випуску цiнних паперiв з 

документарної форми iснування в бездокументарну на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв, затвердженого протоколом № 14 

вiд 01.04.2011р. Надання послуг здiйснюється на пiдставi договору № 

Е-3687 вiд 11.05.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий 

депозитарний центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315 



Місцезнаходження 61145м. Харкiввул. Космiчна, 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 520276 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.02.2010 

Міжміський код та телефон (057) 714-01-90 

Факс (057) 714-01-90 

Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача 

Опис ТОВ "Мiжгалузевий депозитарний центр" - надає послуги з вiдкриття 

та ведення рахункiв у цiнних паперах та зберiгання цiнних паперiв 

згiдно договору № 85-ЕМ вiд 29.04.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнполiсаудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23681959 

Місцезнаходження 25005м. Кiровоградвул. Степанова, 62/16, кв.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

№1128 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0522) 34-91-25 

Факс (0522) 34-91-25 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис ТОВ "Iнполiсаудит" згiдно договору та керуючись Законом України 

"Про аудиторську дiяльнiсть в Українi та iншими законодавчими i 

нормативними документами провiв перевiрку документiв ПАТ 

"Червона зiрка" за 2011 рiк, що пiдтверджують достовiрнiсть 

фiнансової звiтностi станом на 31.12.2011р. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" Кiровогрдська фiлiя 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24153375 

Місцезнаходження 25006м.Кiровоградвул. Володарського, 68 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 469626 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.06.2009 

Міжміський код та телефон (0522) 32-16-30 

Факс (0522) 32-16-30 

Вид діяльності Страхування майна 

Опис ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" Кiровогрдська фiлiя 

для ПАТ "Червона зiрка" страхує заставне майно, а також здiйснює 



обовязкове страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство"Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049м. Київбул. Т.Шевченка,37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №520914 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна Комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс (044) 492-18-10 

Вид діяльності Страхування майна 

Опис ПрАТ "Страхова компанiя "ПРОВIДНА" для ПАТ "Червона зiрка" 

страхує заставне майно, а також здiйснює страхування цивiльно - 

правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29.05.2007 №6/11/1/07 

Кiровоградське 

територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA1100041003 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.050 190000000 9500000.000 100.000000000000 

Опис 

Попереднє свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №25/11/1/99 вiд 23.02.1999 р. зареєстроване Кiровоградським територiальним управлiнням 

ДКЦПФР на простi iменнi акцiї у кiлькостi 21145785 шт. по 0,05 грн. на суму 1057289,25 грн., втратило чиннiсть. Обiг акцiй здiйснюється на 

позабiржовому фондовому ринку. Цiннi папери лiстингу не проходили. Намiрiв щодо проходження лiстингу не було. Додаткову емiсiю 

протягом року товариство не проводило. 



12. Опис бізнесу 

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

Згiдно Закону України та рiшення загальних зборiв акцiонерiв 01.04.2011 р. Вiдкрите 

акцiонерне товариство по виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка" 

перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської 

технiки "Червона зiрка". ПАТ "Червона зiрка" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно Статуту, який 

зареєстрований Виконавчим комiтетом Кiровоградської мiської ради №14441050015001179 вiд 

05.04.2011 р. Публiчне акцiонерне товариство "по виробництву сiльськогосподарської технiки 

"Червона зiрка" створене вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю 

пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року №210 за наказом Мiнiстра машинобудування, вiйськово 

- промислового комплексу i конверсiї України вiд 28 грудня 1993 року №810 шляхом 

перетворення Кiровоградського державного заводу сiльськогосподарського машинобудування 

"Червона зiрка" у вiдкрите акцiонерне Товариство. Згiдно наказу Мiнiстра Мiнмашпрому вiд 

19.11.93 р. № 668 комiсiєю складено акт оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу 

державного пiдприємства за станом на 01.12.93 р. та затверджений Мiнiстром 

машинобудування вiйськово - промислового комплексу i конверсiї України - Черненко Д.А. 

23.12.93 р. Ним визначено статутний фонд ВАТ "Червона зiрка" у розмiрi - 1057289,25 грн. 

Станом на 31.12.2008 р. Статутний фонд ПАТ "Червона зiрка" у грошовому вираженнi 

становить 9500 тис.грн. , який подiлений на 190000000 штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0.05 грн. кожна.  

1 емiсiя -.свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №25/11/1/99 вiд 23.02.1999 р.  

2 емiсiя - свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №6/11/1/07 вiд 29.05.2007 р.  

Форма випуску - документарна. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 01.04.2011 р. було 

переведено випуск простих iменних акцiй ПАТ "Червона зiрка" з документарної форми 

iснування в бездокументарну. Iнших важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, 

приєднання, перетворення, видiл) не було. 

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

інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та 

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

відповідності з попереднім звітним періодом 

Вiдповiдно до Статуту огранами управлiння Товариства є:- Загальнi збори акцiонерiв;- 

наглядова рада;- правлiння;- ревiзiйна комiсiя. До складу ПАТ "Червона зiрка" входять: ДП 

ТПФ "Зiрка" що є самостiйною особою, самостiйно сплачує податки та забезпечує соцiальну 

дiяльнiсть на пiдприємствi. Адреса: 25006, м.Кiровоград, вул. Медведєва,1, кiмн.219. Змiн в 

органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. 

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

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом 2011 року на адресу ПАТ "Червона зiрка" пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку 

третiх осiб не поступало. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Прийнята на пiдприємствi система бухгалтерського облiку, облiкова полiтика, методологiя i 

органiзацiя бухгалтерського облiку вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.99р. №996-XIV, зi змiнами та доповненнями, 

затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку iнших нормативних документiв з 

питань органiзацiї бухгалтерського облiку, дiючих в Українi та наказу про облiкову полiтику 

пiдприємства зi змiнами. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та 

органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291 зi 



змiнами та доповненнями. В 2011 роцi було внесено змiни в облiкову полiтику пiдприємства у 

з'вязку з набуттям чинностi норм Податкового Кодексу України.  

Облiк основних засобiв, капiтальних iнвестицiй та нематерiальних активiв здiйснювався у 

вiдповiдностi до вимог П (С)БО 7 "Основнi засоби", П (С)БО 8 "Нематерiальнi активи",i 

П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї" та Податкового Кодексу України. Нарахування амортизацiї 

в бухгалтерському облiку здiйснювався з використанням прямолiнiйного методу, що 

вiдповiдає вимогам п.26 П(С)БО7. Облiк запасiв здiйснювався у вiдповiдностi до вимог П 

(С)БО 9 "Запаси". Згiдно облiкової полiтики при вiдпуску запасiв у виробництво, реалiзацiю та 

iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi 

запасiв. Облiк грошових коштiв вiдповiдає нормам П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв 

Облiк дебiторської заборгованостi здiйснювався у вiдповiдностi до вимог П (С)БО 10 

"Дебiторська заборгованiсть". 

До складу власного капiталу пiдприємства включено статутний капiтал, iнший додатковий 

капiтал та нерозподiлений прибуток. Структура та призначення власного капiталу 

вiдповiдають вимогам П(С)БОБ "Звiт про власний капiтал".  

Облiк кредитної заборгованостi здiйснювався вiдповiдно до вимог П (С)БО11 "Зобов'язання".  

Пiдприємством проведена рiчна iнвентаризацiя майна та зобов'язань, її результати 

вiдображено в бухгалтерському облiку згiдно дiючого законодавству України.  

Доходи та витрати визначались пiдприємством з урахуванням вимог П(С)БО15"Дохiд", 

П(С)БО16 "Витрати" та в вiдповiдностi з обраною полiтикою.  

Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено з урахуванням вимог П(С)БО3.  

Валовi доходи в податковому облiку визначаються вiдповiдно до Податкового Кодексу 

України.  

Балансовий та оподатковуваний прибуток пiдприємство вiдображає вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства з питань ведення бухгалтерського облiку та звiтностi, та 

оподаткування. 

Текст аудиторського висновку 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНПОЛІСАУДИТ" 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 1128, видане 

аудиторською палатою України від 26.01.2001 року 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

про достовірність фінансової звітності 

Публічного акціонерного товариства "по виробництву сільськогосподарської техніки 

"Червона зірка" станом на 31 грудня 2011 року. м. Кіровоград, 2012р. 

                                                                 
 1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.  

    Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Iнполiсаудит», iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ - 23681959, знаходиться за адресою: 25005 м. Кiровоград, вулиця Степанова, 62/16, 

тел.: (0522) 34-91-25.  

    Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 076921, дата проведення державної 

реєстрацiї 01.11.1995 року, номер запису про замiну свiдоцтва 14441050001000768. Свiдоцтво 

про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 1128, виданого рiшенням 

Аудиторської палати України за № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, дiйсне до 23 грудня 2015 року.  

    Керiвник - аудитор Гаврильченко Нiна Якiвна - сертифiкат № 002056 АПУ серiя «А» 

виданий рiшенням АПУ № 199/1 вiд 12.02.2010 року дiйсний до 30.03.2014 року.  

2. Основнi вiдомостi про емiтента.  

Повна назва 
Публічне акціонерне товариство "по виробництву 

сільськогосподарської техніки "Червона зірка" 

Код за ЄДРПОУ 05784437 

Місцезнаходження 
25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. 

Медведєва, 1 



Дата державної реєстрації 14.01.1994 року 

Дата та номер останньої 

реєстраційної дії 
05.04.2011 року № 1 444 105 001 500 1179 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію 
серія АО1 № 578189 

Основні види діяльності 29.32.1 виробництво інших машин та устаткування для 

сільського та лісового господарства 

Керівник підприємства Калапа Сергій Георгійович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталія Валеріївна 
 

3. Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту.  

Перевiрку проведено згiдно договору № 2 вiд 06.03.2012 року, вибiрковим методом, за 

адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1.  

Згiдно з договором № 2 вiд 06.03.2012 року товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Iнполiсаудит» провело перевiрку фiнансових звiтiв публiчного акцiонерного товариства "по 

виробництву сiльськогосподарської технiки "Червона зiрка", що включають баланс станом на 

31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про 

власний капiтал, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився на зазначену 

дату (усi звiти додаються).  

Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв несе 

керiвництво ПАТ «Червона зiрка». Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих 

фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки.  

   Аудиторська перевiрка здiйснена у вiдповiдностi з вимогами Цивiльного кодексу України, 

Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про державне регулювання ринку цiнних 

паперiв в Українi", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про 

акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики № 700, 

701, 720 та Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами 

та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженим рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528.  

   Цi стандарти вимагають дотримання етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять 

суттєвих викривлень. 

Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв на обгрунтування сум та 

iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих 

принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi 

в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено також 

оцiнку вiдповiдностi даних звiтностi з метою оподаткування бухгалтерського облiку. 

Аудиторами перевiрено вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та 

вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi один до одного. Аудиторами пiдтверджується 

вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiднiсть даних 

форм звiтностi один одному. Стан корпоративного управлiння Товариством можливо оцiнити 

на даний час як задовiльний. Проведенi аудитором процедури не мали за мету проведення 

повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Товариства з метою 

визначення всiх можливих недолiкiв.  

  На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для 

аудиторського висновку.  

  Фiнансова звiтнiсть охоплює перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року, складається 

своєчасно в нацiональнiй валютi України - гривнi (данi у фiнансовiй звiтностi приведенi з 

округленням до тис. гривень).  

  Бухгалтерський облiк ПАТ "Червона зiрка" ведеться по журнально-ордернiй системi з 

урахуванням вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 



16.07.99 року № 996-ХIV, зi змiнами та доповненнями, затверджених Положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку.  

  Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається та подається пiдприємством з 

урахуванням вимог та у термiни передбаченi дiючим законодавством з питань оподаткування 

та органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.  

  Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом № 41-а вiд 11.03.11 року.  

  Облiкова полiтика на пiдприємствi застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти 

повнiстю вiдповiдали всiм вимогам Закону i кожному конкретному Положенню (стандарту). 

Застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi Положеннями (стандартами) i 

найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.  

  Згiдно П(с)БО 1 ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансових звiтiв проводиться 

по принципу нарахування i вiдповiдностi доходiв i витрат, згiдно якому для визначення 

фiнансового результату звiтного перiоду потрiбно спiвставити доходи звiтного перiоду з 

витратами, що здiйснюються для отримання цих доходiв.  

  На пiдприємствi в зв’язку з набранням чинностi ПКУ згiдно з наказом 50 вiд 15.03.2011 року 

було проведено iнвентаризацiю основних засобiв, iнших необоротних та нематерiальних 

активiв станом на 01.04.2011 року.  

  Баланс пiдприємства (форма 1) складений з урахуванням вимог П(с)БО 2 на пiдставi 

залишкiв вiдображених в бухгалтерському облiку. Звiт про фiнансовi результати (форма 2) 

складений з урахуванням вимог П(с)БО 3 на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Звiт про 

рух грошових коштiв (форма 3) складений з урахуванням вимог П(с)БО 4. Звiт про власний 

капiтал (форма 4) складений з урахуванням вимог П(с)БО 5 на пiдставi даних бухгалтерського 

облiку. Данi вiдображенi в рядку 010 форми 4 вiдповiдають даним вiдображеним в рядках 300-

380 графи 3 форми 1. Данi вiдображенi в рядку 300 форми 4 вiдповiдають даним 

вiдображеним в рядках 300-380 графи 4 форми 1.  

  На пiдприємствi наказом 41-а вiд 11.03.11 року встановлено обрану облiкову полiтику, яка 

застосовується таким чином, щоб фiнансовi звiти повнiстю вiдповiдали всiм вимогам Закону i 

кожному конкретному Положенню (стандарту). В бухгалтерському облiку застосовуються тi 

методи i пiдходи облiку, якi передбаченi Положеннями (стандартами) i найбiльш адаптованi 

до дiяльностi пiдприємства.  

  Основними засобами визнаються активи, очiкуваний термiн використання яких понад 1 рiк. 

Нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку здiйснюється з використанням 

прямолiнiйного методу.  

  Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є найменування або однорiдна група (вид). 

Придбанi та виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. 

Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату визнається собiвартiсть таких запасiв, 

визначена згiдно п. 9 П(с)БО 9 "Запаси". Первiсною вартiстю готової продукцiї визнається 

собiвартiсть її виробництва, яка визначається згiдно П(с)БО 16 "Витрати". При вiдпуску 

запасiв у виробництво, реалiзацiю та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за 

середньозваженою собiвартiстю по кожнiй одиницi запасiв.  

  В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiдприємство вiдображає витрати того 

перiоду, до яких вони вiдносяться.  

  Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо є вiрогiднiсть отримання 

пiдприємством майбутньої економiчної вигоди i може бути достовiрно визначена їх сума. 

Резерв сумнiвних боргiв створюється по платоспроможностi кожного окремо взятого дебiтора. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи та послуги включається в 

баланс пiдприємства по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, що дорiвнює сумi дебiторської 

заборгованостi за вирахуванням сумнiвних i безнадiйних боргiв.  

  Грошовими коштами та їх еквiвалентами в фiнансовiй звiтностi вважаються грошовi кошти 

на розрахунковому рахунку, в касi.  

   

   



   

  Висновок щодо вимог рiшення ДКЦПФР вiд 19.12.2006 року № 1528:  

  Вiдповiдно вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360 та положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 р. № 1591 були виконанi аудиторськi процедури 

задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття:  

1. Розкриття iнформацiї за видами активiв:  

В фiнансовiй звiтностi достовiрно розкрито iнформацiю за видами активiв пiдприємства. 

Основнi засоби та незавершене будiвництво вiдображаються вiдповiдно з вимогами П(с)БО 7 

«Основнi засоби», первiсна вартiсть яких визначена вiдповiдно до п. 8 даного положення. 

Нарахування амортизацiї проводиться з використанням прямолiнiйного методу, що вiдповiдає 

вимогам п. 26 П(с)БО 7. Протягом 2011 року методи нарахування амортизацiї в 

бухгалтерському облiку залишалися незмiнними. Аналiтичний облiк основних засобiв та 

нематерiальних активiв вiдповiдає даним синтетичного облiку. Вартiсть запасiв вiдображено в 

фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до П(с)БО 9 «Запаси» за первiсною вартiстю. Первiсну 

вартiсть виробничих запасiв та товарiв визначено вiдповiдно до п. 9 даного положення. Значну 

частину запасiв складають матерiали, що швидко обертаються, тому їхня вартiсть у балансi 

вiдповiдає реальнiй ринковiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi 

вiдображена вiдповiдно до вимог П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». Коефiцiєнт 

сумнiвностi, розрахований виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, становить 0. 

Резерв сумнiвних боргiв, вiдповiдно до цього коефiцiєнту не складався. Розмiр дебiторської 

заборгованостi легальний i чинний. Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним 

синтетичного облiку. Облiк грошових коштiв вiдповiдає нормам П(с)БО 4 «Звiт про рух 

грошових коштiв». На думку аудитора, в фiнансовiй звiтностi iнформацiю за видами активiв 

пiдприємства розкрито достовiрно та повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного 

законодавства.  

2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання:  

  Поточнi зобов’язання вiдображено в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(с)БО 11 

«Зобов’язання». Розмiр кредиторської заборгованостi в фiнансовiй звiтностi реальний, 

легальний та чинний, що пiдтверджується договорами та первинними документами. На думку 

аудитора, в фiнансовiй звiтностi iнформацiю за видами зобов’язань розкрито достовiрно та 

повно вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства.  

3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал:  

Структура та призначення власного капiталу визначенi правильно та адекватно i вiдповiдають 

вимогам П(с)БО 5 «Звiт про власний капiтал». До складу власного капiталу пiдприємства 

включено статутний капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал та нерозподiлений 

прибуток. Зменшення iншого додаткового капiталу протягом звiтного перiоду вiдбулося 

внаслiдок списання суми iндексацiї по лiквiдованим основним засобам. На думку аудитора, 

розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства:  

В процесi перевiрки вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 року № 485 було розраховано вартiсть 

чистих активiв. Розрахунки показали, що вартiсть чистих активiв бiльше скоригованого 

статутного капiталу. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п. 3 Цивiльного кодексу України.  

5. Сплата акцiонерним товариством статутного капiталу у встановленi законодавством 

термiни:  

Згiдно фiнансової звiтностi пiдприємством повнiстю сплачено статутний капiтал, неоплачений 

та вилучений капiтали вiдсутнi. Формування статутного капiталу виконано з дотриманням 

вимог Закону України «Про господарськi товариства» та нормативних актiв Державної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку. Статутний капiтал вiдображений в фiнансовiй звiтностi 



вiдповiдає статутному капiталу вiдображеному в установчих документах.  

6. Дотримання вимог лiквiдностi професiйних учасникiв фондового ринку, для яких цi 

показники визначенi Комiсiєю: пiдприємство не є професiйним учасником фондового 

ринку.  

7. Забезпечення випуску цiнних паперiв вiдповiдно до законодавства України: на 

пiдприємствi протягом звiтного перiоду не вiдбувався випуск цiнних паперiв.  

8. Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного 

покриття вiдповiдно до закону України ?Про iпотечнi облiгацiї?: на пiдприємствi вiдсутнi 

iпотечнi облiгацiї.  

9. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку: Обсяг чистого збитку в фiнансовiй 

звiтностi визначено вiдповiдно до вимог П(с)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати». Сума 

чистого прибутку пiдприємства, вiдображена в Звiтi про власний капiтал (форма 4), вiдповiдає 

сумi чистого прибутку, вiдображенiй в Звiтi про фiнансовi результати (форма 2). 

10. Стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами: на 

пiдприємствi станом на 31.12.11 року вiдсутнi зобов’язання за борговими та iпотечними 

цiнними паперами.  

11. Вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з 

управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв: 

пiдприємство не є компанiєю з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних 

пенсiйних фондiв. 

12. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть 

вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та привести до значної змiни 

вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України 

«Про цiннi папери та фондовий ринок»:  
  На пiдприємствi протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi подiї, зазначенi частиною 1 

статтi 41 Закону України «Про цiннi папери й фондовий ринок»:    

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Червона зiрка" вiд 01.04.2011 р. протокол № 

14 вiдбулися слiдуючи змiни:  

- призначено на посаду члена наглядової ради ВАТ "Червона зiрка" Стонога Валентин 

Михайлович (паспорт ЕА 597830, виданий 25.11.1998, Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй обл.) частка у статутному капiталi вiдсутня. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 3 роки.  

- призначено на посаду голови ревiзiйної комiсiї ВАТ "Червона зiрки" Злотнiкову Вiкторiю 

Iгорiвну (паспорт ЕВ 100108, виданий 14.07.2005, Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ 

ОМВС України в Кiровоградськiй обл.), частка у статутному капiталi вiдсутня. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на 5 рокiв.  

  Згiдно рiшення наглядової ради ПАТ "Червона зiрка" протокол №3 вiд 13.05.2011 р. 

вiдбулися слiдуючи змiни:  

- звiльнено з посади члена правлiння ПАТ "Червона зiрка" Шубiна Євгена Сергiйовича 

(паспорт: ЕА № 213669, виданий 27.11.1996р., Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй обл.) у зв'язку зi звiльненням з Товариства. Частка в статутному капiталi 

0,0%. Членом правлiння перебував з 09.06.2005 р. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

- призначено члена правлiння, Данильчука Г. О. директора продуктової команди ливарного 

виробництва (паспорт: СА №785126, виданий 18.07.1998, Мелiтопольським МВ УМВС 

Запорiзької обл.) на невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. Протягом своєї 

дiяльностi Данильчук Г. О. обiймав слiдуючi посади: iнженер - технолог; начальник бюро; 

головний металург; заступник директора по перспективним розробкам - головний металург; 

заступник головного iнженера з пiдготовки виробництва - головний металург; помiчник 

технiчного директора по освоєнню та розробку тнп; заступник головного металурга; головний 

металург; директор технiчний директор по сумiсництву; директор комерцiйний; директор; 

головний металург. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

- призначено члена правлiння Мульчинського О.I. директора продуктової команди просапних 



машин (паспорт: ЕА №753450, виданий 09.09.2000 р., Ленiнським РВ УМВС) на невизначений 

термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. Протягом своєї дiяльностi Мульчинський О.I. 

обiймав слiдуючi посади: iнженер по маркетингу, начальник бюро вiддiлу маркетингу; 

менеджер зi збуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

- призначено члена правлiння Семенових О.А. директор продуктової команди 

широкозахватних машин (паспорт: ЕА №036290, виданий 21.11.1995, Кiровським РВ УМВС 

України в Кiровоградськiй обл.) на невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,0%. 

Протягом своєї дiяльностi Семенових О.А. обiймав слiдуючi посади: iнженер по маркетингу; 

менеджер зi збуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

- призначено члена правлiння Лукiянчука В.О. заступника генерального директора по 

маркетингу (паспорт: ЕВ №180861, виданий 31.10.2007, Кiровоградським ВМ 

Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.) на невизначений термiн. Частка 

в статутному капiталi 0,0%. Протягом своєї дiяльностi Лукiянчук В.О. обiймав слiдуючi 

посади: адмiнiстратор готелю; адмiнiстратор; менеджер зi збуту; керiвник групи вiддiлу 

продаж, комерцiйний директор, голова правлiння - виконавчий директор. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

- призначено члена правлiння Квашу Ю. Л. в.о. генерального конструктора (паспорт: ЕА 

№393749, виданий 22.01.1998, Ленiнським РВ УМВС України м. Кiровоград), на 

невизначений термiн. Частка в статутному капiталi 0,001%. Протягом своєї дiяльностi Кваша 

Ю.Л. обiймав слiдуючi посади: iнженер-конструктор (III, II та I категорiй), начальник бюро, 

заступник головного конструктора. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Iнших дiй щодо контролю за ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 

ринок» вiдповiдно до наданих даних не здiйснювалось.  

Директор-аудитор сертифiкат серiя «А» № 002056 Гаврильченко Н.Я.  

21 березня 2012 року 25005, м. Кiровоград, вул. Степанова, 62/16 

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

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

загальному об'ємі постачання 

Основними напрямками дiяльностi ПАТ "Червона зiрка" на даний час є: виробництво сiвалок 

для сiвби зернових та просапних культур, культиваторiв для суцiльного i мiжрядного 

обробiтку грунту, борон дискових та запасних частин до них.  

Також, пiдприємство здiйснює i iншi види дiяльностi: науково - технiчнi i конструкторськi 

розробки, виготовлення експериментальних зразкiв i замовлень, виконання робiт 

промислового i непромислового характеру для стороннiх потреб та пiдвищення квалiфiкацiї 

(для власних потреб).  

Обсяг виробництва сiльськогосподарської технiки в динамiцi за 3 останнiх рокiв складає: - 

сiвалки зерновi (всi модифiкацiї): 2009 р.- 907 шт.; 2010 р. - 1415 шт.; 2011 р. - 2467 шт. - 

сiвалки просапнi (всi модифiкацiї): 2009 р. - 97 шт.; 2010 р.- 948 шт.; 2011р. - 1898 шт. - 

культиватори (всi модифiкацiї): 2009 р. - 83 шт.; 2010 р. - 830 шт.; 2011 р. - 1336 шт. - борони 

дисковi (всi модифiкацiї): 2009 р. - 69; 2010 р.- 94 шт.; 2011 р. - 219 шт.  

За 2011 р. обсяг товарної продукцiї в дiючих цiнах склав 375062,0 тис. грн. Порiвняно з 

попереднiм роком обсяги виробництва iстотно збiльшились. Темп росту становлять 179,3%. 

Iстотне зростання обсягiв виробництва в 2011 р. зумовлене зростанням попиту на продукцiю 



пiдприємства серед сiльгоспвиробникiв.  

Структура товарної продукцiї за останнi 2 роки майже не змiнилася. Найбiльшу питому вагу 

займає виробництво сiльськогосподарської технiки для рослинництва - 89,6%, що, бiльше 

досягнутого в 2010 роцi на 1,9%. Питома вага запасних частин до сiльгоспмашин зменшилась 

вiдповiдно на 1,5%.  

В перспективi товариство планує продовжувати тенденцiю зростання обсягу виробництва 

сiльськогосподарської технiки.  

Продаж готової продукцiї здiйснює ПрАТ "Торговий дiм "Червона зiрка" вiдповiдно до 

укладених договорiв та договору - комiсiї на внутрiшньому та зовнiшньому ринках України. 

Продукцiя пiдприємства широко вiдома у багатьох країнах. По пiдсумкам року питома вага 

експорту становить 54,9%. Експорт продукцiї здiйснюється в Росiю, Бiлорусь, Болгарiю, 

Казахстан, Молдову, Туркменiю, Узбекистан, Вiрменiю, Прибалтику, Чехiю, Румунiю. 

Пiдприємство має свої представництва в Росiї, Бiлорусi, у всiх країнах зарубiжжя куди 

регулярно постачається технiка, дiють дилерськi центри. Нинi основним ринком збуту є 

Росiйська Федерацiя. ПАТ "Червона зiрка" є впливовим фiгурантом росiйського ринку 

сiльськогосподарської технiки. Частка продукцiї, яка поставляється на експорт в Росiю 

складає: по зерновим сiвалкам - 32%, по просапним -36%. Докладнiшу iнформацiю можна 

отримати на офiцiйному сайтi www chrvonazirka.com. Частка реалiзованої с/г технiки на 

експорт в загальному об'ємi реалiзацiї в динамiцi за 3 останнiх рокiв складає: 2009 р- 50,9%; 

2010 р. - 55,8%; 2011 р. - 54,9%  

Основними ризиками в дiяльностi ПАТ "Червона зiрка" є зростання цiн на метал, сировину, 

енергоносiї та комплектуючi вироби.  

Для зменшення ризикiв вiддiл закупок ПАТ "Червона зiрка"постiйно веде пошук 

постачальникiв сировини, металу, комплектуючих для забезпечення оптимального балансу 

мiж цiнами та якiстю поставленого товару (робiт, послуг). Основними конкурентами ПАТ 

"Червона зiрка" по виробництву технiки: 1) Україна - ПП ВКФ "Велес-Агро", ТОВ НВП 

"Бiлоцерковмаз", ВАТ"Тодак", МСНПП "Клен", ВАТ "Точмаш", ВАТ " Галещина машзавод", 

ВАТ "Уманьфермаш"; 2) Росiйська Федерацiя - ВАТ "Бєлагромаш-Сервiс", ТОВ "БДМ-Агро", 

ЗАТ "Технiка-Сервiс", ГУП "Сiбсiльмаш", ВАТ "Мiллеровосельмаш", ВАТ "Грязинський 

культиваторний завод"; 3) Бiлорусiя - ПО "Лiдсельмаш"; 4) Молдова - ВАТ "Молдагротехнiка  

Продукцiя ПАТ "Червона зiрка" сертифiкована i вiдповiдає iснуючим українським системам 

стандартизацiї.  

Окрiм того, Росiйським органом по сертифiкацiї ТОВ "РО "Стандарт" видано сертифiкати 

вiдповiдностi на зерновi та просапнi сiвалки.  

Головною технологiчною сировиною для товариства є продукцiя чорної металургiї, фасонний 

прокат, сировина для литва, фарбувальнi матерiали та комплектуючi вироби.  

Динамiка росту цiн на матерiали, сировину та комплектуючi вироби у 2011 роцi в порiвняннi з 

2010 роком наступна: Рiст цiн:  

- листовий прокат - 3,2%,  

- сортовий прокат (круг, квадрат, полоса, шестигранник ) - 15%,  

- труби -10,8%, 

- чавун ливарний - 17,8%  

- полiетилен ротацiйний - 1,1%. 

Комплектуючi вироби з них: 

- металокерамiчнi вироби - 16,2%, 

- колеса для сiвалок та культиваторiв - 13,8%. 

Енергоносiї:  

- електроенергiя -28,2%, 

- газ 53,6%.  

В порiвняннi з попереднiм роком в 2011 роцi знизилися цiни на: - феромарганець на 14,6%, - 

лакофарбовi матерiали на 0,07%, - шини для сiвалок та культиваторiв на 17,1%, - пiдшипники 

на 0,8%. 



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

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

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Придбання основних засобiв: 2007 р.,2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011р.(тис. грн.):  

Усього по рокам: 17957; 12796; 25479; 49410; 33389 в тому числi:  

- земельна дiлянка 2008р - 493; 2009 р - 14263; 2011р. - 7  

- будинки, споруди та переданi пристрої 1284; 4947; 1722; 7583; 13090  

- машини та обладнання 12072; 5505; 5169; 34654; 8868  

- транспортнi засоби 547; 325; 0; 223; 662  

- iнструменти, прилади, iнвентар - 1874; 436; 3636; 5579; 8975 

- iншi - ; 37; 54; 19; 0  

- бiблiотечнi фонди - 2 ; 78; 1; 1;4  

- МНМА - 2178; 975; 634;1351; 1783  

Вiдчуження основних засобiв: 2007 р.,2008 р., 2009 р., 2010 р., 2011р. (тис. грн.):  

Усього по рокам: 6601; 8397; 11073; 9559; 8538 в тому числi: 

- земельна дiлянка 2008р - 493; 2009 р. - 1474; 2010 р. -34; 2011р. - 0  

- будинки, споруди та переданi пристрої: 416; 4111; 948; 403; 692  

- машини та обладнання 4530; 1897; 7728; 7854; 5849  

- транспортнi засоби: 166; 850; 392; 133; 82  

- iнструменти, прилади, iнвентар: 122; 8; 10; 24; 129  

- iншi: - ; -; -; -; 3  

- бiблiотечнi фонди: - ; 1; 1; 18;1  

- МНМА: 1367; 1037; 1847; 1093; 1782 Реалiзацiя виведених з виробництва основних фондiв 

обговорюється на правлiннi та затверджується наглядовою радою. Оновне придбання активiв 

здiйснювалося на територiї України, Нiмеччини. 

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

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація 

щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

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

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Виробничий потенцiал пiдприємства налiчує 1400 одиниць металообробного обладнання, з 

них:  

- Металорiзальне обладнання - 708 од;  

- Ковальсько - пресове обладнання - 357 од.;  

- Вантажопiдiймальне обладнання -211 од.;  

- Ливарне обладнання - 86 од.;  

- Гальванiчне обладнання - 15 од.;  

- Iнше технологiчне обладнання - 23 од.  

У звiтному роцi з метою подальшого пiдвищення технiчного рiвня пiдприємства, якостi 

виробленої продукцiї, продуктивностi працi, зменшення витрат на пiдготовку виробництва 

нової модернiзованих с/г машин з метою впровадження нових технологiй було придбано 

наступне:  

- токарнi центри з ЧПУ HAAS ST-30HE;  

- сумiшоприготувальна установка для приготування формовочних сумiшiв в ливарному цеху;  

- формовочна лiнiя AFRB 500х400х150/150;  

- установка виготовлення стрижневої сумiшi;  

- дозувальний пристрiй для формовочної сумiшi;  

- стрижнева машина KSA 10  



Знос машин та обладнання становить - 49,6 %  

Мiсце знаходження основних засобiв: м. Кiровоград, вул. Медведєва, 1.  

За звiтний перiод сiльськогосподарської технiки виготовлено:  

1. Сiвалок - 4365 шт.  

виробнича потужнiсть -10833 шт.  

коефiцiєнт використання виробничої потужностi 37,8 %  

2. Культиваторiв - 1336 шт.  

виробнича потужнiсть - 2398 шт.  

коефiцiєнт використання виробничої потужностi - 39,9 %  

3. борон дискових - 219 шт.  

виробнича потужнiсть 495 шт.  

коефiцiєнт використання виробничої потужностi - 53,7 %  

Iснуючий попит на продукцiю, що випускає пiдприємство, дозволив забезпечити коефiцiєнт 

використання виробничої потужностi на рiвнi 37,1 % проти 32,1 % у 2010р.  

Основною метою дiяльностi пiдприємства у 2011 роцi є пiдвищення використання наявних 

потужностей.  

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, це 

забруднення навколишнього середовища, землi та пiдземних вод. В своїй дiяльностi з питань 

екологiї ПАТ "Червона зiрка" користується Законом України "Про охорону навколишнього 

природного середовища", "Про вiдходи", "Про охорону атмосферного повiтря", Земельним 

Кодексом України, Водним Кодексом України, а також постановами та iнструкцiями 

Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України.  

Свою дiяльнiсть пiдприємство здiйснює з урахуванням забезпечення охорони навколишнього 

природного середовища, санiтарного i епiдемiчного благополуччя населення. 

В обов'язки пiдприємства входить проведення природоохоронних заходiв, сприяючих 

зменшенню викликаних виробництвом негативних дiй.  

Основнi керуючi документи в роботi пiдприємства:  

- лiмiти та дозвiл на розмiщення вiдходiв;  

- дозвiл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами;  

- дозвiл на спецiальне водокористування. 

Пiдприємство вiдповiдає за рацiональне використання всiх природних ресурсiв i вiдшкодовує 

витрати на вiдновлення i охорону природних ресурсiв з них головними є:  

- плата за забруднення навколишнього природного середовища ( 17,0 тис. грн.);  

- плата за використання природних ресурсiв ( 52,0 тис. грн.);  

- поточне фiнансування природоохоронних заходiв ( 690,3тис.грн.) б/ПДВ;  

- оплата послуг природоохоронного призначення ( 703,2 тис. грн.) б/ПДВ. 

Таким чином всi норми та вимоги природоохоронного законодавства додержуються на ПАТ 

"Червона зiрка". Виходячи з цього екологiчнi питання не впливають на використання активiв. 

У 2012 роцi планується здiйснення виконання заходiв спрямованих на :  

- енергозбереження;  

- реконструкцiю ливарного виробництва; - зменшення обсягiв викидiв забруднюючих речовин 

(токсичнi органiчнi розчинники) в атмосферне повiтря при впровадженнi прогресивного 

екологiчного процесу фарбувння деталей порошковими емалями. 

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

законодавчих або економічних обмежень 

1.Затримки в проведеннi державного вiдшкодування ПДВ, що призводить до нестачi обiгових 

коштiв для фiнансування поточної дiяльностi ПАТ "Червона зiрка"  

2.Рiст цiн на стратегiчно важливi для пiдприємства ресурси знижує маржинальний дохiд на 

продукцiю пiдприємства. 3.Значний вiдсоток кредитування. 

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

компенсацій за порушення законодавства 



У 2011 роцi було виплачено штрафних санкцiй на суму 3,1 тис.грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

В 2011 роцi пiдприємство фiнансувало свою дiяльнiсть за рахунок надходжень коштiв по 

укладеним договорам. За користування кредитними ресурсами було сплачено 5,6 млн. грн. 

Пiдприємство забезпечило розрахунки по заробiтнiй платi, сплатi податкiв у Держбюджет i 

позабюджетнi фонди, розрахунки за енергоресурси i т.д.  

Iнвестицiйнi програми ПАТ "Червона зiрка" фiнансувалась за рахунок власних коштiв та 

кредитiв банкiв. 

Для змiцнення фiнансової дисциплiни плануються заходи щодо посилення контролю по 

забезпеченню своєчасного надходження коштiв, дотриманню строкiв проведення платежiв 

постачальникам, у позабюджетнi фонди, заробiтної плати, а також здiйснення контролю за 

правильним оформленням фiнансових документiв.  

В заходах щодо керування лiквiднiстю та пiдтримки фiнансової стабiльностi пiдприємством 

передбачається: 1.Укладення угод з постачальниками на умовах вiдстрочки оплати.  

2.Строге дотримування й режим економiї статей бюджетiв, затверджених на планований 

мiсяць.  

3.Придбанння матерiалiв у межах потреби на виробничу програму та використання 

виробничих запасiв наявних на складах.  

4. Залучення кредитiв, по можливостi, з мiнiмальною процентною ставкою,  

Коефiцiєнти фiнансово-економiчної дiяльностi  

найменування - 2009 рiк; 2010 рiк, 2011 рiк  

1.Лiквiднiсть пiдприємства:  

- коефiцiєнт покриття - 1,871; 1,271; 1,443  

- коефiцiєнт швидкої лiквiдностi - 0,488; 0,439; 0,508  

- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi - 0,0450, 0,066; 0,004  

2. Платоспроможнiсть:  

- коефiцiєнт автономiї - 0,754; 0,639; 0,587  

- коефiцiєнт фiнансування - 0,326; 0,566; 0,702  

- коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами  

- 0,872; 0,271; 0,443  

- коефiцiєнт маневреностi власного капiталу - 0,273; 0,12; 0,268 

3. Дiлова активнiсть пiдприємства:  

- коефiцiєнт оборотностi активiв - 0,432; 0,862; 0,968  

- термiн погашення дебiторської заборгованостi (днiв) - 48; 37;47  

- термiн кретиторської заборгованостi (днiв) - 33; 53; 69 

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

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

цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

З метою стабiлiзацiї роботи пiдприємства як виробника високоякiсної посiвної та iншої 

сiльськогосподарської технiки в 2012 роцi передбачається:  

1) область фiнансiв та економiки:  

- отримання доходу вiд реалiзацiї в сумi 650 млн. грн., чистого прибутку - 110 млн. грн.; 

- досягти рентабельностi фiнансово-господарської дiяльностi в розмiрi 17%, а також досягти 

спiввiдношення «основнi робiтники / загальна чисельність» не менше 60%;  



- знизити витрати виробництва по «Ельвортi Груп» на 10,0 млн. грн.;  

2) область продукту:  

- розробка i виготовлення модернiзованих зразкiв сiльгоспмашин, випробування та освоєння 

виробництва нової с/г технiки;  

3) область технологiй:  

- впровадження прогресивних технологiй та обладнання, якi спрямованi на пiдвищення 

технiчного рiвня пiдприємства, якостi та ритмiчностi випуску продукцiї;  

- впровадження комплексу порошкового фарбування в ПК ЗМ;  

4) область виробництва:  

- досягти ритмiчностi виробництва на рiвнi 0,9, ввести облiк ритмiчностi i продуктивностi на 

кожнiй дiльницi;  

- за рахунок органiзацiї працi досягти збiльшення продуктивностi на 20%;  

- продовження впровадження у 2012 роцi у пiдроздiлах, створених за продуктовою ознакою, 

системи «Ощадливе виробництво»; 

- продовження дотримання вимог системи "Впорядкування, (5S)";  

- пiдтримувати у цехах та у пiдроздiлах, створених за продуктовою ознакою, виробничої 

систему "КАНБАН";  

- впровадження "Кайзен"; - впровадження "Вiзуального менеджменту";  

- впровадження "Стратегiчного менеджменту";  

5) область управлiння якiстю: 

- запровадити методику, при якiй за якiсть вiдповiдає робiтник;  

- зменшити вiдсоток рекламацiй до 2%;  

6) область персоналу:  

- зменшити текучiсть кадрiв до 15%;  

- розробка базових i професiйних компетенцiй для IТР та менеджерiв виробничого персоналу;  

7) область реструктуризацiї:  

- завершення розмiщення обладнання, утеплення фасаду i даху в ПКПМ;  

- пiдготовити мiсце пiд фарбувальний комплекс, утеплення даху в ПКЗМ. Перевести 

виробництво ПК Сирiус, борiн i експериментальну дiльницю в 90 корпус. 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

У звiтному перiодi витрати на дослiдження та розробки нових видiв сiльськогосподарської 

технiки склали близько 0,7% (2186,0 тис.грн.) вiд обсягiв реалiзацiї продукцiї. 

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

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

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

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

Справи вiд ПАТ «Червона зiрка»:  

1.ПАТ «Червона зiрка» до Держiнспекцiї з цiн - про визнання неправомiрним рiшення про 

стягнення санкцiй у розмiрi 95366,52грн. Справа знаходиться на розглядi в 

Днiпропетровському апеляцiйному адмiнiстративному судi.  

2.Цивiльний позов у кримiнальнiй справi - вiдшкодування вартостi викрадених деталей на 

суму 12303,74грн.-Лупенко, Зайцев та iн.)  

Вироком Ленiнського районного суду м.Кiровограда вiд 03.06.11р. цивiльний позов ПАТ 

«Червона зiрка» залишено без задоволення, деталi повернуто.  

3.ПАТ «Червона зірка» до ФОП Соловей О.I. - рiшенням господарського суду Кiровоградської 

областi вiд 11.05.11р. з Соловей О.I. на користь ПАТ «Червона зірка» стягнуто 3150,48грн., з 

яких: 2524,61грн.-заборгованiсть по оплатi за водопостачання та водовiдведення, 287,87грн. 

штрафнi санкцiї та 338,00грн.-судовi витрати.  

20.06.11р. до ДВС у Ленiнському районi м.Кiровограда було направлено на виконання наказ 

суду по стягненню з боржника вищевказаних сум.  



05.07.11р. було вiдкрито виконавче провадження по стягненню з Соловей О.I. на користь 

товариства 3150,48грн. 4.ПАТ «Червона зiрка» до Управлiння ПФУ (про визнання вiдсутностi 

повноважень на перерахунок вiдшкодування витрат на суму 762 942,19грн. за списками 

№1та2).  

Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу ПАТ 

?Червона зiрка? залишено без задоволення.  

24.05.11р. товариством направлено касацiйну скаргу. Розгляд скарги Вищим адмiнiстративним 

судом України не призначено.  

5.ПАТ «Червона зірка» до Кiровоградської ОДА-про визнання незаконним розпорядження 

Кiровоградської ОДА вiд 28.12.04р. (про виключення будiвель iз перелiку пам’яток 

архiтектури).  

12.04.11р. до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду товариством 

направлено апеляцiйну скаргу. 17.05.11р. вiдкрито апеляцiйне провадження та призначено 

розгляд апеляцiйної скарги на 19.06.12р.  

6.Цивiльний позов у кримiнальнiй справi (Мориляк А.В., Хотєєв О.В.) на суму 1172870,00грн. 

Вироком Кiровського районного суду м.Кiровограда вiд 28.03.12р. цивiльний позов 

товариства задоволено частково. З Мориляка А.В. та Хотєєва О.В. на користь ПАТ «Червона 

зiрка» стягнуто солiдарно 172870,00грн. в рахунок вiдшкодування майнової шкоди, завданої 

злочином. 

7.Цивiльний позов у кримiнальнiй справi на суму 9976,32грн. (Маскаєв, Цьосенко, 

Безкровний). Вироком Ленiнського районного суду м.Кiровограда вiд 10.10.11р. цивiльний 

позов ПАТ «Червона зiрка» залишено без розгляду, матерiальна шкода вiдсутня (замах на 

крадiжку).  

8.ПАТ «Червона зiрка» до ВАТ «Днiпрошина» заява про включення до реєстру вимог 

кредиторiв на суму 70195,02грн. Ухвалою господарського суду Днiпропетровської областi вiд 

21.12.11р. затверджено реєстр вимог кредиторiв та включено вимогу товариства на суму 

65708,93грн.  

9.ПАТ «Червона зірка» до Кiровоградської ОДПI - адмiнiстративний позов вiд 20.09.11р. про 

визнання нечинним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 15.04.11р., яким 

товариству зменшено суму бюджетного вiдшкодування з ПДВ у сумi 135744,00грн. та 

застосовано 33936,00грн. штрафних (фiнансових) санкцiй.  

Постановою Кiровоградського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.12.11р. позовнi 

вимоги ПАТ «Червона зiрка» задоволенi в повному обсязi.  

10.ПАТ «Червона зірка» до Кiровоградської ОДПI - адмiнiстративний позов вiд 21.12.11р. про 

визнання нечинним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 01.12.11р., яким 

товариству зменшено суму бюджетного вiдшкодування з ПДВ у сумi 8714,00грн. та 

застосовано 4357,00грн. штрафних (фiнансових) санкцiй.  

23.12.11р. було вiдкрито провадження у справi. Постановою Кiровоградського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 08.02.12р. позовнi вимоги ПАТ «Червона зiрка» задоволенi в 

повному обсязi.  

11.ПАТ «Червона зірка» до Кiровоградської ОДПI  - адмiнiстративний позов вiд 27.12.11р. про 

визнання нечинним та скасування податкового повiдомлення-рiшення №0001622310 вiд 

15.12.11р., яким товариству збiльшено податок на прибуток на суму 51713,00грн. та 

нараховано 10090,00грн. штрафних (фiнансових) санкцiї. Справа знаходиться на розглядi в 

Кiровоградському окружному адмiнiстративного судi.  

12.ПАТ «Червона зірка» до Кiровоградської ОДПI  - адмiнiстративний позов вiд 28.12.11р. про 

визнання нечинним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 16.12.11р., яким 

товариству зменшено суму бюджетного вiдшкодування з ПДВ у сумi 10663,00грн. та 

застосовано 5332,00грн. штрафних (фiнансових) санкцiї. Справа знаходиться на розглядi в 

Кiровоградському окружному адмiнiстративного судi.  

Справи до ПАТ «Червона зiрка»: 

1. Прокурор м.Кiровограда в iнтересах Держiнспекцiї з цiн до ВАТ «Червона зiрка» про 

стягнення санкцiй у розмiрi 95366,52грн. Провадження у справi зупинено.  



2.Управлiння Пенсiйного фонду до ПАТ «Червона зiрка» про стягнення заборгованостi по 

пiльговiй пенсiї за списком №1 у розмiрi 444977,78. Постановою Кiровоградського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 09.09.11р. з ПАТ «Червона зiрка» стягнуто 444977,78грн.  

26.09.11р. ПАТ «Червона зiрка» направило до Днiпропетровського апеляцiйного 

адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу. Розгляд апеляцiйної скарги судом не призначено.  

3. Управлiння Пенсiйного фонду до ПАТ «Червона зiрка» про стягнення заборгованостi по 

пiльговiй пенсiї за списком №2 у розмiрi 317964,63грн. Постановою Кiровоградського 

окружного адмiнiстративного суду вiд 08.06.11р. з ПАТ «Червона зiрка» стягнуто 

317964,63грн.  

24.06.11р. ПАТ «Червона зiрка» направило до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнсуду 

апеляцiйну скаргу. Розгляд апеляцiйної скарги судом не призначено.  

4.Ковальчук Наталiя Анатолiївна до ПАТ «Червона зiрка» про стягнення не донарахованої 

заробiтної плати у розмiрi 3610,17грн. та 2000,00грн.-за послуги адвоката. Рiшенням 

Ленiнського районного суду м.Кiровограда вiд 24.02.11р. позовнi вимоги Ковальчук Н.А. 

залишенi без задоволення.  

09.03.11р. Ковальчук Н.А. оскаржила рiшення Ленiнського районного суду м.Кiровограда в 

апеляцiйному порядку. Ухвалою Апеляцiйного суду Кiровоградської областi вiд 09.06.11р. 

рiшення Ленiнського районного суду м.Кiровограда було залишено без змiн.  

5.Прокурор м.Кiровограда в iнтересах Ковальчук Наталiї Анатолiївни ?позовна заява вiд 

16.09.11р. про стягнення з ПАТ «Червона зiрка» 2000,00грн.-майнової шкоди, 200000,00грн. - 

моральної шкоди та безстрокової щомiсячної виплати в рахунок втраченого заробiтку у 

розмiрi 2400,00грн.  

Рiшенням Ленiнського районного суду м.Кiровограда вiд 01.02.12р. позовнi вимоги 

задоволено частково. З ПАТ «Червона зiрка» стягнуто 50000,00грн. моральної шкоди, в 

задоволеннi iнших позовних вимог-вiдмовлено.  

Ухвалою вiд 10.04.12р. апеляцiйний суд Кiровоградської областi змiнив рiшення Ленiнського 

районного суду м.Кiровограда та стягнув з ПАТ «Червона зiрка» на користь Ковальчук Н.А. 

моральну шкоду у розмiрi 15000,00грн.  

6.Туменко А.О. до ПАТ «Червона зiрка» позовна заява вiд 12.09.11р. про стягнення 

матерiальної шкоди 14512,00грн. та моральної шкоди у зв’язку з калiцтвом 300000,00грн.  

Рiшенням Ленiнського районного суду м.Кiровограда вiд 10.10.11р. позов задоволено 

частково. З ПАТ «Червона зiрка» на користь Туменка А.О. стягнуто матерiальну шкоду-

14512,00грн., моральну шкоду у розмiрi 30000,00грн.  

26.10.11р. ПАТ «Червона зiрка» оскаржило рiшення Ленiнського районного суду 

м.Кiровограда в апеляцiйному порядку. Ухвалою Апеляцiйного суду Кiровоградської областi 

вiд 22.12.11р. апеляцiйну скаргу товариства залишено без розгляду. 10.01.12р. товариство 

направило касацiйну скаргу до Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних та 

кримiнальних справ. 

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

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

та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Держава акцiями Товариства не володiє.  

Фiнансовi результати дiяльностi за останнi три роки:  

- чистий збиток за 2009 р - 13867 тис.грн.  

- чистий прибуток за 2010 р. - 1451 тис.грн.  

- чистий прибуток за 2011 р. - 76807 тис.грн. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

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

Найменування 

основних 

засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
112180.000 134530.000 0.000 0.000 112180.000 134530.000 

будівлі та 

споруди 
47556.000 59651.000 0.000 0.000 47556.000 59651.000 

машини та 

обладнання 
64354.000 74119.000 0.000 0.000 64354.000 74119.000 

транспортні 

засоби 
208.000 760.000 0.000 0.000 208.000 760.000 

інші 62.000 0.000 0.000 0.000 62.000 0.000 

2. 

Невиробничого 

призначення: 

1874.000 1166.000 0.000 0.000 1874.000 1166.000 

будівлі та 

споруди 
1491.000 1140.000 0.000 0.000 1491.000 1140.000 

машини та 

обладнання 
383.000 26.000 0.000 0.000 383.000 26.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 128136.000 149785.000 0.000 0.000 128136.000 149785.000 

Опис Вiдповiдно первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2011 р. становить 296965 тис.грн., а 

залишкова вартiсть 149785 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.11 р. становить 

49,56%.  

На балансi знаходиться земельнi дiлянки вартiстю 14089 тис. грн.(земля зносу не має).  

До складу основних засобiв пiдприємства включаються матерiальнi активи, якi утримуються з 

метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, надання послуг, здавання в 

оренду, для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк 

корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiстю понад 1000 грн.  

До складу iнших необоротних матерiальних активiв пiдприємство включає придбанi матерiальнi 

активи термiном служби понад 1 рiк та вартiстю до 1000 грн.  

До складу малоцiнних швидкозношуваних предметiв пiдприємство включає придбанi активи 

термiн використання яких до 1 року.  

Сума нарахованого зносу:  

Будинки, споруди, передавальнi пристрої - 67646 тис грн.  

Машини i обладнання - 60883 тис.гнр.  

Транспортнi засоби-1390 тис.грн.  

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4406 тис.грн.  

Iншi основнi засоби - 123 тис.грн.  

Бiблiотечнi фонди - 80 тис.грн.  

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 12652 тис.грн. 

Всього -147180 тис.грн. При нарахуваннi зносу на нематерiальнi активи застосовується 

прямолiнiйний метод. Зарахування амортизацiї основних засобiв проводиться вiдповiдно до П 

(С)БО№7 згiдно з наказом про облiкову полiтику пiдприємства. 

 

 

 



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 64317.000 X X 

у тому числі:   

Короткостроковi 

кредити банкiв 

05.10.2011 64317.000 17.000000000000 04.10.2012 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 

кожним випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН 

(за кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі 

за похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 759.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 84242.000 X X 

Усього зобов'язань X 149318.000 X X 

Опис: Короткостроковий кредит банку станом на 31.12.2011р. складає 64317 тис.грн. з термiном 

погашення протягом 2012 року. Податковi зобов'язання на звiтну дату складають 759 

тис.грн., строк погашення яких не настав. Iншi зобов'язання в сумi 84242 тис.грн. 

складають:-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 11495 тис.грн. - 

поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 65582 тис.грн. -зi страхування, строк яких не 

настав - 1538 тис.грн. -з оплати працi (строк видачi не настав) - 2647 тис.грн. - Iншi поточнi 

зобов'язання - 2980 тис.грн. 



ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

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

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства   X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

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

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

повноважень 
 X 



Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi скликались 25.08.2011р., але за вiдсутностi кворуму не 

вiдбулися. Причина скликання позачергових зборів - проведення додаткової емісії акцій. 
Так 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  5 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  4 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
20 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети не створювались. 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети не створювались. 

 

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

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку 

або збільшення ринкової вартості акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних 

паперів товариства  
 X 

Члени наглядової ради не отримують 

винагороди  
 X 

Інше (запишіть)  Виногороду отримує секретар наглядової ради у розмiрi 80% вiд 

середньомiсячної зарплати одного працюючого на пiдприємствi. 

 

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

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Членами наглядової ради можуть бути тiльки акцiонери Товариства, як фiзичнi, так i 

юридичнi особи. Член наглядової ради не може одночасно бути головою або членом правлiння та (або) 

ревiзiйної комiсiї Товариства. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згiдно iз 

чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

X  

 

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

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 

змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому 

нового члена наглядової ради ознайомили з його правами 

та обов'язками  

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано 

спеціальне навчання (з корпоративного управління або 

фінансового менеджменту)  

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на 

повторний строк або не було обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  Нові члени наглядової ради були обрані 

рішенням річних загальних зборів акціонерів 

01.04.2011р., протокол № 14. 

 

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

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 7.  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

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

4 Юридичний відділ (юрист)  Так Ні Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Ні 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 



9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Ні Ні Ні 

10 

Інше(запишіть): Канцелярiя вiдповiдає за зберiгання 

протоколiв засiдань правлiння, головна бухгалтерiя вiдповiдає 

за зберiгання протоколiв засiдань наклядової ради.  

Ні Так Так 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань? 

 
Загальні збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції жодного 

органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів)  
Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту 

або балансу чи бюджету  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

правління  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для 

голови та членів наглядової ради  
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

правління  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 

випуск акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів  
Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 



 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів   X 

2 Положення про наглядову раду  X  

3 
Положення про виконавчий орган 

(правління)  
X  

4 
Положення про посадових осіб 

акціонерного товариства  
 X 

5 Положення про ревізійну комісію  X  

6 
Положення про акції акціонерного 

товариства  
 X 

7 
Положення про порядок розподілу 

прибутку  
 X 

8 
Інше (запишіть):  Iнших положень у товариствi не iснує. З 01.04.2011р. положення про 

загальнi збори не iснує. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних ДКЦПФР про 

ринок цінних паперів  

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Ні Так Так Так Ні 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу  

Ні Так Так Ні Ні 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства  

Ні Так Так Так Ні 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи  

Ні Ні Так Так Ні 

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

6 
Розмір 

винагороди 
Ні Ні Ні Ні Ні 



посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі   X 

2 Менше ніж раз на рік   X 

3 Раз на рік   X 

4 Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Наглядова рада приймала рішення про затвердження зовнішнього аудитора 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з 

аудитором  
 X 

Аудитора було змінено на вимогу 

акціонерів  
 X 

Інше (запишіть)  Протягом останніх трьох років товариство не змінювало 

аудитора. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 

Стороння компанія або сторонній консультант   X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Пенсiйний фонд.Державна податкова служба.ФСС з ТВП 



 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів  
 X 

Інше (запишіть)  Згiдно затвердженого плану роботи ревiзiйної комiсiї 

на 2011 р. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій   X 

2 Випуск депозитарних розписок   X 

3 Випуск облігацій   X 

4 Кредити банків  X  

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

6 Інше (запишіть):   X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

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

 

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

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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

системі України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв 

професійний рівень 

особи  

 X 

Не задовольняли 

умови договору з 

особою  

 X 

Особу змінено на 

вимогу: 
 

акціонерів X  

суду  X 

Інше (запишіть) ТОВ "Регiональний центр ведення реєстрiв" здiйснював ведення реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Червона зiрка" згiдно договору № 48 вiд 

01.10.1997р. до 31 травня 2011 року. На пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв, затвердженого протоколом № 14 вiд 01.04.2011р. було припинено 



ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ "Червона зiрка" у 

зв’язку з переведенням випуску iменних акцiй у бездокументарну форму. 

 

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

управління? (так/ні) Ні 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: акцiонерне 

товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

акцiонерне товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

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

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року акцiонерне товариство не 

має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Річна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
31.12.2011 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство "по 

виробництву сiльськогосподарської технiки 

"Червона зiрка" 

за ЄДРПОУ 05784437 

Територія  за КОАТУУ 3510100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Орган 

державного 

управління 

 за КОДУ 6544 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво iнших машин та устаткування для 

сiльського та лiсового господарства 
за КВЕД 29.32.1 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса вул. Медведєва, буд.1, м. Кiровоград, Кiровоградська обл., 25006 

Середня кількість 

працівників 
0 

Баланс станом на 31.12.2011 

Актив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 1325 1611 

- первісна вартість 011 2378 2884 

- накопичена амортизація 012 ( 1053 ) ( 1273 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 39070 50477 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 128136 149785 

- первісна вартість 031 272118 296965 

- знос 032 ( 143982 ) ( 147180 ) 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 0 0 



- інші фінансові інвестиції 045 756 756 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 634 1367 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 169921 203996 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 17319 35594 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 14144 18445 

Готова продукція 130 30876 84446 

Товари 140 322 1096 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 557 19746 

- первісна вартість 161 557 19746 

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

- за бюджетом 170 7739 26513 

- за виданими авансами 180 12767 17030 

- з нарахованих доходів 190 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 200 1325 853 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 270 265 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 4983 594 

- у т.ч. в касі 231 5 4 

- в іноземній валюті 240 16 0 

Інші оборотні активи 250 5298 10895 

Усього за розділом II 260 95616 215477 

III. Витрати майбутніх періодів 270 71 70 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 265608 419543 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 



I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 9500 9500 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 112360 108698 

Резервний капітал 340 12015 12015 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 35782 116251 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 169657 246464 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 2014 1922 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 6 6 

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

Усього за розділом II 430 2020 1928 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 18673 11833 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 10000 

Усього за розділом III 480 18673 21833 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 11571 64317 

Поточна заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9898 11495 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 32368 65582 

- з бюджетом 550 752 759 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 1052 1538 

- з оплати праці 580 1879 2647 

- з учасниками 590 0 0 

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 605 0 0 



групами вибуття, утримуваними для продажу 

Інші поточні зобов'язання 610 17738 2980 

Усього за розділом IV 620 75258 149318 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 265608 419543 

Примітки Ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi 

здiйснюється у вiдповiдностi до вимог Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV, зi змiнами та 

доповненнями, Нацiональних стандартiв бухгалтерського 

облiку та наказу пiдприємства "Про органiзацiю 

бухгалтерського, податкового облiку та облiкової полiтики 

пiдприємства" вiд 11.03.2011р. №41а.  

Баланс пiдприємства складений на пiдставi 

бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 

№2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 31.03.1999р. №87 iз змiнами i 

доповненнями.  

Облiк основних засобiв на пiдприємствi здiйснюється 

вiдповiдно до вимог П(С)БО №7 "Основнi засоби", 

затверджений наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000р. 

№92 iз змiнами i доповненнями. Ступiнь зносу основних 

засобiв станом на 31.12.2011р. становить 49,56% проти 

52,91% в минулому звiтному перiодi. Амортизацiя на 

основнi засоби в податковому облiку з 01.01.2011р. 

нараховується згiдно ст.8 Закону України "Про 

оподаткування прибутку пiдприємств" вiд 22.02.1997р. № 

283/97-ВР, а з 01.04.2011р. згiдно пiдпункту 145.1.5. п. 

145.1 ст.145 ПКУ iз застосуванням прямолiнiйного 

методу.  

Протягом 2011 року пiдприємством оновлено та введено в 

експлуатацiю основних засобiв на 33380 тис.грн.  

Нематерiальнi активи станом на 31.12.2011р. становлять 

2884 тис.грн. за первiсною вартiстю. Нарахування зносу 

на нематерiальнi активи здiйснюється прямолiнiйним 

методом, облiк - вiдповiдно до вимог П(С)БО №8 

"Нематерiальнi активи", затверджений наказом Мiнфiну 

України вiд 18.10.1999р. №242 iз змiнами i доповненнями.  

Дебiторська заборгованiсть пiдприємства станом на 

31.12.2011р. складає 64407 тис.грн., в т.ч. за товари 

(послуги ) 19746 тис.грн.  

Кредиторська заборгованiсть за товари (послуги) станом 

на 31.12.2011р. становить 11495 тис.грн. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
010 362708 231429 

Податок на додану вартість 015 30164 19018 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 1061 ) ( 1699 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
035 331483 210712 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 235001 ) ( 177335 ) 

Валовий: 

- прибуток 050 96482 33377 

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 227950 153410 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 7590 ) ( 6521 ) 

Витрати на збут 080 ( 8386 ) ( 12782 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 228393 ) ( 154876 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 

наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 80063 12608 

- збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 142 136 

Інші доходи 130 3944 4165 

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

допомогою (131) 
131 0 

Фінансові витрати 140 ( 5551 ) ( 4745 ) 

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

Інші витрати 160 ( 1791 ) ( 4449 ) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 76807 7715 

- збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

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

від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
176 0 0 



наслідок припинення діяльності 

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

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 

наслідок припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 0 ) ( 6264 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 76807 1451 

- збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

- доходи 200 0 0 

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

- прибуток 220 76807 1451 

- збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 228532 118529 

Витрати на оплату праці 240 53508 33198 

Відрахування на соціальні заходи 250 20885 12953 

Амортизація 260 9010 6200 

Інші операційни витрати 270 16651 21064 

Разом 280 328586 191944 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310   

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.40425000 0.00764000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 

акцію 
330 0.40425000 0.00764000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

Примітки Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi ведеться вiдповiдно 

до вимог П(С)БО №3 "Звiт про фiнансовi результати", 

затвердженого наказом Мiнiстерством фiнансiв України 

вiд 31.03.1999р. №87 iз змiнами i доповненнями. 

Вiдображення доходiв пiдприємства вiдповiдає вимогам 



П(С)БО №15 "Дохiд", затверджений наказом Мiнфiну 

України вiд 29.11.1999р. №290 iз змiнами i доповненнями.  

Визначення витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдає вимогам П(С)БО №16 "Витрати", 

затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999р. 

№318 iз змiнами i доповненнями.  

Чистий прибуток пiдприємства за звiтний перiод 

становить 76807 тис.грн. податок на прибуток за 2011 рiк 

не нараховувався у зв'язку з тим, що ПАТ «Червона зірка» 

звiльнено вiд оподаткування податком на прибуток згiдно 

абзацу «д» пункту 17 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ ПКУ. 

Валовi доходи в податковому облiку визнаються 

вiдповiдно до Податкового кодексу України.  

У звя'зку з недостатньою кількістю знаків для заповнення 

рядків 300 "Середньорічна кількість простих акцій" та 310 

"Скоригована середньорічна кількість простих акцій" 

неможливо внести кількість акцій Товариства. Вважати 

правильними такі значення: рядок 300: за звітний період - 

1900000000 шт; за попередній період - 190000000 шт.; 

рядок 310 - за звітний період - 1900000000 шт; за 

попередній період - 190000000 шт. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



Звіт про рух грошових коштів 

за 2011 рік 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:  

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 364163 231429 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 33214 21318 

Повернення авансів 030 2092 629 

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 48 12 

Бюджету податку на додану вартість 040 2939 9543 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 50 43 

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 189153 148195 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 351802 ) ( 169746 ) 

Авансів 095 ( 4263 ) ( 7287 ) 

Повернення авансів 100 ( 10294 ) ( 37914 ) 

Працівникам 105 ( 42073 ) ( 26450 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 743 ) ( 482 ) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 57 ) ( 45 ) 

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 0 ) ( 3732 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 24201 ) ( 15642 ) 

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

платежів) 
130 ( 9987 ) ( 6227 ) 

Цільових внесків 140 ( 39 ) ( 144 ) 

Інші витрачання 145 ( 183074 ) ( 114012 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -34874 29488 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -34874 29488 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

- фінансових інвестицій 180 0 2493 

- необоротних активів 190 396 316 

- майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: 

- відсотки 210 0 0 

- дивіденди 220 0 0 



Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 ) 

- необоротних активів 250 ( 17768 ) ( 32506 ) 

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -17372 -29697 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -17372 -29697 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного капіталу 310 0 0 

Отримані позики 320 147658 84130 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 ( 95793 ) ( 76223 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 360 ( 4073 ) ( 5253 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 47792 2654 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 47792 2654 

Чистий рух коштів за звітній період 400 -4454 2445 

Залишок коштів на початок року 410 4999 2357 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 49 197 

Залишок коштів на кінець року 430 594 4999 

Примітки Облiк руху грошових коштiв на пiдприємствi ведеться 

вiдповiдно до вимог П(С)БО №4 «Звiт про рух грошових 

коштiв», затверджений наказом Мiнфiну України вiд 

31.03.1999р. №87 та вiдповiдає вимогам «Положення про 

ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в 

Українi», затвердженого Постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 15.12.2004р. № 637.  

Залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку 

пiдприємства станом на 31.12.2011р. в нацiональнiй 

валютi становить 594 тис.грн. Грошовi кошти вiд 

операцiйної та фiнансової дiяльностi пiдприємство 

направляє на вiдновлення основних засобiв, поповнення 

оборотних активiв та погашення кредитiв.  

Кредиторська заборгованiсть може бути погашена за 

рахунок зростання виробництва та реалiзацiї готової 

продукцiї.  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття), який показує 

достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути 

використанi для погашення його поточних зобов’язань, 

становить 1,443 та порiвняно з минулим роком збiльшився 

на 0,172. Значення даного коефiцiєнту бiльше норми 

(бiльше 1), що є позитивним фактором в дiяльностi 

пiдприємства. 



Коефiцiєнт оборотностi активiв показує скiльки разiв за 

звiтний перiод здiйснюється повний цикл виробництва i 

обiгу, якiй переносить вiдповiдний ефект у виглядi 

прибутку, або скiльки грошових одиниць реалiзованої 

продукцiї принесла кожна грошова одиниця активiв. 

Значення коефiцiєнта оборотностi активiв свiдчить про те, 

що на 1 грн. активiв пiдприємства припадає 0,968 грн. 

реалiзованої продукцiї. Порiвняно з попереднiм перiодом 

даний коефiцiєнт збiльшився на 0,106, що є позитивним 

показником в роботi пiдприємства.  

Коефiцiєнт рентабельностi продукцiї, який характеризує 

розмiр прибутку вiд реалiзацiї продукцiї на одиницю 

реалiзованої продукцiї становить 0,321, що на 0,269 

бiльше нiж в 2010 роцi. 

Фiнансовий стан пiдприємства загалом позитивний, по 

результатам дiяльностi за звiтний перiод пiдприємством/  

Отримано прибуток. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



Звіт про власний капітал 

за 2011 рік 

 

Стаття Код 
Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 9500 0 0 112360 12015 35782 0 0 169657 

Коригування: 

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

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

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 
050 9500 0 0 112360 12015 35782 0 0 169657 

Переоцінка активів: 

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

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

Дооцінка незавершеного 

будівництва 
080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

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

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

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

 120 0 0 0 -3662 0 3662 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) за 

звітний період 
130 0 0 0 0 0 76807 0 0 76807 

Розподіл прибутку: 

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

Спрямування прибутку до 

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



Відрахування до резервного 

капіталу 
160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

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

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

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

Перепродаж викуплених акцій 

(часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений акцій 

(часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної вартості 

акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -3662 0 80469 0 0 76807 

Залишок на кінець року 300 9500 0 0 108698 12015 116251 0 0 246464 

Примітки Власний капiтал пiдприємства складається iз статутного капiталу, iншого 

додаткового та резервного капiталу, нерозподiленого прибутку. Сума власного 

капiталу на 31.12.2011р. становить 169 657 тис.грн. Розмiр статутного капiталу 

станом на 31.12.2011р. становить 9 500 тис.грн., який подiлений на 190 000 000 

простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна. Кiлькiсть акцiонерiв 

ПАТ "Червона зiрка" станом на 31.12.2011р. - 3 213 осiб. Структура та призначення 

власного капiталу визначається правильно та вiдповiдає вимогам П(С)БО №5 "Звiт 



про власний капiтал", затверджений наказом Мiнфiну України вiд 31.03.1999р. №87. 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 

I. Нематеріальні активи 

Групи 

нематеріальних 

активів 

Код 

рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

за рік 

Інші зміни за рік Залишок на кінець року 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

накопиченої 

амортизації 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Права 
користування 

природними 

ресурсами 

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

Права 

користування 
майном 

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

Права на 

комерційні 

позначення 

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

Права на об'єкти 

промислової 
властивості 

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

Авторське право 

та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Інші 

нематеріальні 
активи 

070 2378 1053 506 0 0 0 0 220 0 0 0 2884 1273 

Разом 080 2378 1053 506 0 0 0 0 220 0 0 0 2884 1273 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

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

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

II. Основні засоби 

Групи 

основних 

Код 

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка (дооцінка 

+, уцінка -) 
Вибуло за рік 

Нараховано 

амортизації 

Втрати від 

зменшення 
Інші зміни за рік 

Залишок на кінець 

року 

у тому числі 

одержані за передані в 



засобів за рік корисності 

за рік 

фінансовою 

орендою 

оперативну 

оренду 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісної 

(переоціненої 

вартості) 

зносу 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

первісна 

(пероцінена) 

вартість 

знос 

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

Земельні 
ділянки 

100 14082 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 14089 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні 

витрати на 

поліпшення 
земель 

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

Будинки, 
споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 116039 66992 13090 0 0 692 554 1208 0 0 0 128437 67646 0 0 0 0 

Машини та 
обладнання 

130 115810 60534 8868 0 0 5850 3114 3463 0 0 0 118828 60883 0 0 0 0 

Транспортні 
засоби 

140 1570 1362 662 0 0 82 77 105 0 0 0 2150 1390 0 0 0 0 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 
(меблі) 

150 11776 2315 8975 0 0 129 62 2153 0 0 0 20622 4406 0 0 0 0 

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

Багаторічні 
насадження 

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

Інші основні 

засоби 
180 110 48 0 0 0 3 1 76 0 0 0 107 123 0 0 0 0 

Бібліотечні 

фонди 
190 77 77 4 0 0 1 1 4 0 0 0 80 80 0 0 0 0 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

200 12654 12654 1781 0 0 1783 1783 1781 0 0 0 12652 12652 0 0 0 0 

Тимчасові 

(нетитульні) 

споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні 
ресурси 

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

Інвентарна 
тара 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Предмети 

прокату 
240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші 

необоротні 
матеріальні 

активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 272118 143982 33380 0 0 8533 5592 8790 0 0 0 296965 147180 0 0 0 0 

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

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

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

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

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

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

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 28795 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 40934 21341 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 1165 341 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 506 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 

Разом 340 42605 50477 

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 



IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За рік 

На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

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

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

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

380 0 756 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 756 0 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 756 

за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою вартістю (423) 0 

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

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 784 339 

Операційна курсова різниця 450 22946 20452 

Реалізація інших оборотних активів 460 13661 12975 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 69 



Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 617 

Інші операційні доходи і витрати 490 190559 193941 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 

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

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 5056 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 142 495 

Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 1062 

Інші доходи і витрати 630 3944 729 

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 % 

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

VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 



Каса 640 4 

Поточний рахунок у банку 650 568 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 19 

Грошові кошти в дорозі 670 3 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 594 

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

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано 

у звітному 

році 

Сторновано 

використану 

суму у звітному 

році 

Сума очікуваного 

відшкодування витрат 

іншою стороною, що 

врахована при оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату відпусток 

працівникам 
710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

додаткове пенсійне забезпечення 
720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання гарантійних зобов’язань 
730 2014 0 0 92 0 0 1922 

Забезпечення наступних витрат на 

реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних витрат на 

виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 780 2014 0 0 92 0 0 1922 

VIII. Запаси 



Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова вартість на кінець 

року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості 

реалізації 
уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 20358 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби  810 12225 0 47 

Паливо 820 177 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 240 0 0 

Будівельні матеріали  840 259 0 0 

Запасні частини 850 234 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2101 0 0 

Незавершене виробництво 890 18445 0 0 

Готова продукція 900 84446 0 132 

Товари 910 1096 0 5 

Разом 920 139581 0 184 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 62105 

переданих у переробку (922) 224 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 77252 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Всього на кінець року 

у т.ч. за строками не погашення 

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

1 2 3 4 5 6 



Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 19746 19737 9 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 265 253 12 0 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 486 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 634 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 36 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

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

072) 
980 36 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

- валова замовників 1120 0 

- валова замовникам 1130 0 

- з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 

Відстрочені податкові активи:  

- на початок звітного року 1220 0 



- на кінець звітного року 1225 0 

Відстрочені податкові зобов’язання:  

- на початок звітного року 1230 0 

- на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1241 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 

у тому числі:  

- поточний податок на прибуток 1251 0 

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 

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

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 9010 

Використано за рік - усього 1310 9010 

в тому числі на:  

- будівництво об’єктів 1311 0 

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 9010 

- з них машини та обладнання 1313 9010 

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

 1316 0 



 1317 0 

 

 

XIV. Біологічні активи 

 

Групи 

біологічних 

активів 

Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

Залишок на початок 

року Надійшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Втрати від 

зменшення 

корисності 

Вигоди від 

відновлення 

корисності 

Залишок на кінець 

року 
Залишок 

на 

початок 

року 

Надійшло 

за рік 

Зміни 

вартості 

за рік 

Вибуло 

за рік 

Залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

первісна 

вартість 

накопичена 

амортизація 

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

Довгострокові 

біологічні активи - 

усього 
у тому числі: 

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

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

продуктивна 
худоба 

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 

насадження 
1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

інші довгострокові 
біологічні активи 

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

Поточні біологічні 

активи - усього 

у тому числі: 

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

тварини на 
вирощуванні та 

відгодівлі 

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

біологічні активи в 

стані біологічних 

перетворень (крім 
тварин на 

вирощуванні та 

відгодівлі) 

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

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

інші поточні 

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

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

 



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

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

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

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

права власності 
(1433) 0 

 

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

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, пов'язані з 

біологічними 

перетвореннями 

Результат від 

первісного 

визнання 
Уцінка 

Виручка 

від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) 

від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Продукція та додаткові 

біологічні активи рослинництва - 

усього 

у тому числі: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

додаткові біологічні активи 

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



Продукція та додаткові 

біологічні активи тваринництва - 

усього 

у тому числі: 

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

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

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

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

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

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

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

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

додаткові біологічні активи 

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

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

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

Сільськогосподарська продукція 

та додаткові біологічні активи - 

разом 

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

 

Керівник Калапа Сергiй Георгiйович 

Головний бухгалтер Андрєєва Наталiя Валерiївна 

 


