
Титульний аркуш

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Проміжна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова ради директорів С.А. Войтенко

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

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

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

за          квартал              року3 2019

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

14307794

пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, 69068

0617204211, 0617205000

motor@motorsich.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Публічне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30.10.2019

№ 4

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний 

код юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру 

осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому 

ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 

фондового ринку

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 

DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку

http://motorsich.com/rus/investors/othetnost/reg_inform/

(адреса сторінки)

30.10.2019

(дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності. X

3. Інформація про посадових осіб емітента. X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента; X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції. X

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря. X

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 

заінтересованість.

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

отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та 

інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

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

передано іншій особі.

X

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 

іпотечним боргом. 

17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі 

іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 

активів до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

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

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

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

якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
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22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою). X

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

До складу регулярної квартальної iнформацiї за 3 квартал 2019 р. не включені наступнi форми: 

1."Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери емiтента" у зв’язку з тим, що протягом 3 кварталу 2019 року процентні, дисконтні, цільові 

(безпроцентні) облігації, похідні цінні папери та будь-які інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) АТ 

"МОТОР СІЧ" не випускало.

2."Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб" у зв’язку з тим, що за звiтний перiод пiдприємство не 

брало участi в створенi юридичних осiб.

 4. «Інформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв» та 

«Інформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв» не заповнюються, оскiльки 

вiдповiдних рiшень Товариством не приймалось. 

5."Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) " у зв’язку з тим, що АТ "МОТОР 

СІЧ" не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва. 

6. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку" у зв’язку з тим, 

що емiтент не складає звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО. 

Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції у відсотках надається відносно обсягу 

виробництва та реалізації промислової продукції підприємства. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі 

види діяльності надається щодо документів, отриманих у звітному періоді.

Огляд фiнансової звiтностi за 3 квартал 2019 аудиторською фiрмою (аудитором) не здiйснювався. Відсутність 

висновку про огляд проміжної фінансової звітності, підготовленого аудитором на даний час зумовлено роботою з 

трансформації та змінами в облікових політиках, процедурах, їх узгодженням з аудитором з числа «Великої четвірки»,

 а також процесом підготовки до переподання звітності за попередні періоди. Ці процедури здійснюються компанією 

в рамках заходів, направлених на підвищення рівня довіри акціонерів до якості облікових процедур та їх узгодження 

для потреб консолідації кінцевими бенефіціарами компанії, а також для підготовки звітності, яка б відповідала 

світовим стандартам до моменту відновлення можливості реалізації акціонерами своїх прав, які на сьогодні обмежені 

за рішенням суду.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

30.30

25.99

27.11

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

устатковання

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

3. Територія (область) Запорiзька

25.05.1994

280528650,00

2. Дата проведення державної реєстрації

4. Статутний капітал (грн)

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

05. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

06. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

246167. Середня кількість працівників (осіб)

9. Органи управління підприємства:   Загальні збори

Наглядова рада

Рада директорів

Ревізійна комісія

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник 

– фізична особа; найменування, якщо 

засновник – юридична особа

Ідентифікаційний код 

юридичної особи, 

якщо засновник – 

юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник – 

юридична особа

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 

засновників емітента перевищує двадцять, 

зазначається загальна кількість фізичних осіб:

Фонд державного майна України 0003294501133, м. Київ, вул.Генерала Алмазова 

18/9
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11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),

 який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"

313009

Акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"

313009

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26006001000017

26006001000017
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії Дата 

видачі

Орган державної влади, що 

видав ліцензію

Дата 

закінчення

 дії 

ліцензії

1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29265600-

29265601

02.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  його дія буде подовжена.

19.06.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29243502-

29243504

05.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

03.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29092201 05.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

31.12.2019
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29219305-

29219307

05.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

03.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29224901 09.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

05.07.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29260400-

29260401

09.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

05.07.2020
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29263700-

29263704

11.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів їх дія буде подовжена.

10.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

2926580000 15.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

15.07.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29238100-

29238102

18.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

20.06.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29236700 18.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

31.12.2019

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29262100-

29262101

18.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:   У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

16.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29247300 18.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

19.06.2020
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

3067.62 23.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

10.07.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29268701-

29268702

25.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

23.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29268700 25.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

23.07.2022
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Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29269900-

29269904

29.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

24.07.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

3067.60 30.07.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

10.07.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29276200 01.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

29.07.2020
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29286800 06.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

05.08.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29275100-

29275102

13.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

09.08.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29279300 20.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

20.02.2020
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Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29280000 22.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволу  його дія буде подовжена.

21.08.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29281500 22.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

21.08.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29225702 29.08.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

06.05.2022
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Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29100302-

29100303

02.09.2019 Державна служба експортного 

контролю України

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії дозволів  їх дія буде подовжена.

29.08.2020
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Голова ради директорів

Войтенко Сергій Анатолійович

1954

Вища, кандидат технічних наук.

33

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", директор з якості, на теперішній час - 

директор з виробництва.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Згідно з п.9.4.10-9.4.15 Статуту Голова ради директорів здійснює керівництво поточною 

діяльністю Товариства в межах прав, встановлених йому Статутом і чинним законодавством 

України. Голова Ради Директорів розподіляє обов'язки серед обраних членів ради директорів, 

організовує роботу ради директорів, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань . 

Голова ради директорів без довіреності від імені Товариства здійснює всі дії, що не суперечать 

законодавству, представляє Товариство у всіх відносинах з третіми сторонами, веде переговори і 

укладає будь-які договори (контракти, угоди тощо), що не суперечать чинному законодавству 

України, підписує юридичні акти (документи ), що стосуються діяльності Товариства, видає 

довіреності (доручення), відкриває рахунки в банках, підписує колективний договір з трудовим 

колективом, видає накази, розпорядження про укладання трудових договорів з працівниками 

Товариства і про їх звільнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України. 

Голова ради директорів здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, дочірніх 

підприємств, філій, представництв, усіх структурних підрозділів і структурних одиниць, формує 

будь-який господарський орган, якщо це необхідно для діяльності Товариства. Голова ради 

директорів своїм розпорядженням може делегувати будь-яке своє право (частину прав і дій) як 

своїм заступникам і членам ради директорів, так і іншим особам. Голова ради директорів має 

право скасувати будь-яке рішення вищезазначених осіб. Для виконання рішень Вищого органу і 

ради директорів, а також у процесі керівництва господарською діяльністю голова ради директорів

 видає накази, розпорядження та інші розпорядчі акти (документи ), які є обов'язковими для 

виконання всіма працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх 

відокремлених підрозділів та структурних одиниць Товариства.

Войтенко С.А. обрано членом ради директорів загальними зборами від 26.03.2015 року 

(протокол №22) та обрано на посаду голови ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" на підставі 

рішення ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" (протокол засідання № 1 від 26.03.2015 р.). 

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

керівної роботи - 33 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор з якості, директор з виробництва.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Заступник голови ради директорів

Березовський Михайло Наумович

1938

Вища.

49

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст.генерального директора  з будівництва

 та соціального розвитку, на теперішній час - директор з будівництва та соціального 

розвитку.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Березовського М.Н. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 

26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради 

директорів від 26.03.2015 року (протокол №1)

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

керівної роботи - 49 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор з будівництва та соціального розвитку.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Заступник голови ради директорів

Жеманюк Павло Дмитрович

1953

Вища, кандидат технічних наук.

36

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст.генерального директора - головний 

інженер, на теперішній час - технічний директор.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Жеманюка П.Д обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 

26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради 

директорів від 26.03.2015 року (протокол №1)

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

керівної роботи - 36 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

технічний директор.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Заступник голови ради директорів

Ширков Володимир Тимофійович

1950

Вища, кандидат технічних наук.

41

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора з маркетингу, 

на теперішній час - директор з маркетингу.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ". 

Ширкова В.Т. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 

26.03.2015 р. (протокол №22) та обрано заступником голови ради директорів на засіданні ради 

директорів від 26.03.2015 року (протокол №1) 

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

керівної роботи - 41 років. 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор з маркетингу. 

Посади на інших підприємствах: член спостережної ради ПАТ "Мотор-Банк" (69068, м. 

Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54б). 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Покатов Олімпій Валер'янович

1953

Вища.

35

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. Генерального директора - директор 

управління кадрів, режиму та захисту комерційних інтересів, на теперішній час - директор з 

управління персоналом.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Покатова О.В. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор з управління персоналом.

Посади на інших підприємствах:  голова наглядової ради ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна, 

м. Запоріжжя, вул.Іванова, 2а).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Горбик Костянтин Іванович

1955

Вища.

30

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", начальник цеху, на теперішній час - 

заступник технічного директора з інструментального виробництва.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Горбика К.І. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи -30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

заступник технічного директора з інструментального виробництва.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Лунін Віктор Олексійович

1952

Вища.

36

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора - фінансовий 

директор, на теперішній час - фінансовий директор.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Луніна В.А. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи - 36 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

фінансовий директор.

Посади на інших підприємствах:  голова ревізійної комісії ТОВ "Співдружність Буд" (69068, м. 

Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32), голова ревізійної комісії ТДВ "СК"Мотор-Гарант" (69068, 

м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3), голова ревізійної комісії ТОВ "Телерадіокомпанія"Алекс" 

(69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48), голова ревізійної комісії ТОВ "Туристична 

компанія "Тревел Січ" (69068, м. Запоріжжя, вул. Копьонкіна, буд. 54), член спостережної ради 

ПАТ "Мотор -Банк" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54б), член ревізійної комісії

 ТОВ "Південний термінал" (75500, Херсонська обл., Генічеський район, м.Геніченськ, вул. 

Леніна, 222), ревізор ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул.Іванова, 2а).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Семенов Володимир Борисович

1964

Вища.

25

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора з загальних 

питань, на теперішній час - директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Семенова В.Б. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи - 25 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів.

Посади на інших підприємствах: Член совета директоров "Оршанский авиаремонтный завод" 

(211004, Республика Беларусь . Оршанский р-н, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1), Фінансовий 

директор ТОВ "МОТОР СІЧ - АЕРО" (61031, м.Харків, вул.Ромашкіна, 5).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Недашковський Олександр Петрович

1948

Вища.

47

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", головний інженер, на теперішній час - 

директор Сніжнянського машинобудівного заводу.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Недашковського О.П. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи - 47 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор Сніжнянського машинобудівного заводу.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

Член ради директорів

Гараненко Роман Сергійович

1960

Вища.

36

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. головного контролера, на теперішній 

час - директор з якості

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Гараненка Р.С. обрано членом ради директорів загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від

26.03.2015 р. (протокол №22).

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

керівної роботи – 36 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Посадова особа не 

обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова наглядової ради (акціонер)

Малиш Анатолій Миколайович

1956

Вища.

35

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. генерального директора зі зв'язків з 

органами державної влади, громадськими організаціями та ЗМІ, на теперішній час - 

директор зі зв'язків з громадськістю.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. У своїй діяльності наглядова рада керується 

законодавством України, Статутом АТ "МОТОР СІЧ" та рішеннями, прийнятими загальними 

зборами, а також положенням про наглядову раду АТ "МОТОР СІЧ ". Голова наглядової ради 

організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші 

повноваження, передбачені Статутом і положенням про наглядову раду Товариства.

Малиша А.М . обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами 

АТ "МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол №24). На засіданні наглядової ради від 30.03.2017 

року (протокол № 1) Малиша А.М. обрано головою наглядової ради.

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

керівної роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор зі зв'язків з громадськістю.

Посади на інших підприємствах: голова наглядової ради ТОВ "Телерадіокомпанія"Алекс" (69068, 

м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Кононенко Петро Іванович

1955

Вища, кандидат економічних наук.

24

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", провідний інженер, на теперішній час - 

директор  представництва АТ "МОТОР СІЧ"

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Кононенка П.І. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами 

АТ"МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи -24 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор представництва.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

Член наглядової ради  (акціонер)

Труш Михайло Іванович

1949

Вища.

41

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст.голови профспілкового комітету, на 

теперішній час - голова профспілкового комітету.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Труша М .І. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами АТ 

"МОТОР СІЧ" від  30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи -41 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

голова профспілкового комітету.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

© SMA 143077943 кв. 2019





V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Молчанов Михайло Миколайович

1954

Вища.

35

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. начальника цеху, на теперішній час - 

директор транспортно-виробничого управління.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Молчанова М.М. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними 

зборами АТ "МОТОР СІЧ" від  30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи -35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

директор транспортно-виробничого управління.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

Член Наглядової ради (незалежний директор)

Присяжнюк Василь Степанович

1955

Вища

32

Прокуратура Рівненської області, 02910077, прокурор Рівненської області , на теперішній 

час - не працює

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом , що здійснює захист прав 

акціонерів Товариства , і в межах компетенції , визначеної законодавством і Статутом АТ  " 

МОТОР СІЧ ", контролює та регулює діяльність ради директорів . Права та обов'язки посадової 

особи визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ  "МОТОР СІЧ" та положенням про 

наглядову раду АТ  " МОТОР СІЧ ".

Присяжнюка В.С. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними 

зборами АТ  "МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол No24).

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

Загальний стаж керівної роботи  – 32  роки.

Перелік попередніх посад , які особа обіймала протягом п’яти років : прокурор Рівненської 

області .Посадова особа є незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

паспортних  даних та розміру отриманої.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Касай Павло Олександрович

1972

Вища.

21

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ",начальник цеху, на теперішній час- заст. 

директора з виробництва-директор відокремленого підрозділу "Вертольоти Мотор Січ"

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Касая П.О. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами АТ 

"МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи - 21 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

начальник цеху.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Коцюба Віктор Юрійович

1965

Вища.

28

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", начальник ДЕЦ, на теперішній час - 

зат.технічного директора - начальник експериментально-дослідницького комплекса ДКБ.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Коцюбу В.Ю . обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами 

АТ "МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи – 28  роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

начальник ДЕЦ, на теперішній час - зат.технічного директора - начальник експериментально-

дослідницького комплекса ДКБ.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Логвін Валерій Михайлович

1952

Вища, кандидат економічних наук.

42

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.начальника управління торгівлі, на 

теперішній час - директор комбінату харчування.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів

 Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом АТ "МОТОР СІЧ", 

контролює та регулює діяльність ради директорів. Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про наглядову 

раду АТ "МОТОР СІЧ".

Логвіна В,М. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами 

АТ "МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол №24).

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

керівної роботи - 42 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

директор комбінату харчування.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова ревізійної комісії

Поливяний Олександр Миколайович

1954

Вища.

31

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", начальник Департаменту організації праці 

та виробництва, на теперішній час - заст.начальника фінансово-економічного управління - 

начальник відділу праці та заробітної плати.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. В своїй діяльності голова 

ревізійної комісії керується вимогами законодавства України, Статуту та положення про ревізійну

 комісію АТ "МОТОР СІЧ".

Поливяного О.М. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування 

загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. )протокол № 22) та на засіданні 

ревізійної комісії від 26.03.2015 р. (протокол №1) його обрано головою ревізійної комісії АТ 

"МОТОР СІЧ".

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

керівної роботи - 31 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

заст.начальника фінансово-економічного управління - начальник відділу праці та заробітної 

плати.

Посади на інших підприємствах: голова ревізійної комісії "Оршанский авиаремонтный завод" 

(211004, Республика Беларусь. Оршанский р-н, г.п.Болбасово, ул.Заводская, 1), голова ревізійної 

комісії (61031, м.Харків, вул.Ромашкіна, 5).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Вишневський Сергій Миколайович

1954

Вища.

37

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.директора з виробництва авіадвигунів, 

на теперішній час - директор виробництва авіаційних двигунів - начальник виробничого 

управління.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Вишневського С.М. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування 

загальними зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).

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

керівної роботи - 37 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

директор виробництва авіаційних двигунів - начальник виробничого управління.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Пастернак Валентин Григорович

1954

Вища.

34

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", головний інжененр, на теперішній час - 

директор Волочиського машинобудівного заводу.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Пастернака В.Г. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними

 зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).

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

керівної роботи - 34 рік.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

директор Волочиського машинобудівного заводу.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Завгородня Людмила Іванівна

1954

Вища.

29

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.головного лікаря, на теперішній час - 

головний лікар медіко-санітарної частини.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Завгородню Л.І. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними

 зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).

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

керівної роботи - 29 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

головний лікар медіко-санітарної частини.

Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "Клініка Мотор Січ" (69068, м.Запоріжжя, вул. 

Брюлова, 6).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

© SMA 143077943 кв. 2019





V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Зінченко Андрій Валентинович

1975

Вища.

18

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.начальника управління кадрів, на 

теперішній час - начальник управління кадрів.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Зінченка А.В. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними 

зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).

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

керівної роботи - 18 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

начальник управління кадрів.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Пірогов Леонід Олексійович

1948

Вища.

35

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.технічного директора, на теперішній 

час - заст.генерального конструктора.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Пірогова Л.О. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними 

зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22) та обрано заст. голови ревізійної 

комісії на засіданні ревізійної комісії від 26.03.2015 р. (протокол №1)

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

керівної роботи - 35 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

заст.технічного директора, на теперішній час - заст.генерального конструктора.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Поспєлов Олександр Михайлович

1956

Вища, кандидат економічних наук.

36

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.начальника відділу технічного 

постачання, на теперішній час - директор управління закупівель.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  До компетенції ради директорів належить вирішення всіх питань , пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної 

компетенції загальних зборів та наглядової ради . Права та обов'язки посадової особи 

визначаються законодавством, п.9.4 Статуту АТ "МОТОР СІЧ" та положенням про раду 

директорів АТ "МОТОР СІЧ".

Поспєлова О.М. обрано на посаду члена ради директорів АТ "МОТОР СІЧ" рішенням загальних 

зборів АТ "МОТОР СІЧ", що відбулись 26 березня 2015 року (протокол №22).

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

керівної роботи - 36 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

директор управління закупівель.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.

Головний бухгалтер

Тиханський Анатолiй Олексiйович

1948

Вища.

39

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст.головного бухгалтера, на теперішній 

час - головний бухгалтер.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 

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

керівної роботи - 39 роки.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ", 

головний бухгалтер.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Бараннік Олександр Андрійович

1961

Вища

16

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.начальника управління вичислювальної

 техніки, інформатики та зв'язку - начальник відділу технічного обслуговування, на 

теперішній час - начальник управління вичислювальної техніки, інформатики та зв'язку.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Ревізійна комісія обирається загальними зборами для проведення перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку 

денного загальних зборів, вимагати скликання позачергових загальних зборів, залучати до своєї 

роботи експертів, ревізійний апарат і фахівців Товариства. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати 

скликання позачергових загальних зборів, якщо виникла загроза істотним інтересам Товариства 

або виявлені зловживання, допущені посадовими особами Товариства. Права й обов'язки членів 

ревізійної комісії визначаються Статутом і положенням про ревізійну комісію АТ "МОТОР СІЧ". 

Баранніка О.А. обрано членом ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування загальними 

зборами АТ "МОТОР СІЧ" від 26.03.2015 р. (протокол № 22).

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

керівної роботи - 16 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ", 

начальник управління вичислювальної техніки, інформатики та зв'язку.

Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої винагороди.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради (незалежний директор)

Дем'янов Володимир Васильович

1943

Вища

32

Протягом останніх п'яти років не працював, 0000000, Протягом останніх п'яти років не 

працював

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

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

8. Опис:  Наглядова рада акціонерного Товариства є органом , що здійснює захист прав 

акціонерів Товариства , і в межах компетенції , визначеної законодавством і Статутом АТ  " 

МОТОР СІЧ ", контролює та регулює діяльність ради директорів . Права та обов'язки посадової 

особи визначаються законодавством, п.9.3 Статуту АТ  "МОТОР СІЧ" та положенням про 

наглядову раду АТ  " МОТОР СІЧ ".

Дем'янова В.В. обрано кумулятивним голосуванням у члени наглядової ради загальними зборами 

АТ  "МОТОР СІЧ" від 30.03.2017 р (протокол No24).

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

Загальний стаж керівної роботи  – 32  роки.

Перелік попередніх посад , які особа обіймала протягом п’яти років : не прцював.Посадова особа 

є незалежним директором. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних  даних та 

розміру отриманої.
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Види зобов‘язань Дата виникнення Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-

тування коштами 

(відсоток річних)

Дата 

погашення

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

103

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

103

0

за векселями (усього):

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

44276

0

6744468

7784939

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

996092Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі 

за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: д/в

довгострокові кредити банків 27.04.2016 189249 8,87 25.04.2023

короткострокові кредити банків 19.05.2017 733585 8,44 11.10.2020

поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями

27.04.2016 73258 8,87 25.04.2023
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у грошовій 

формі

(тис. грн)

у відсотках

 до всієї 

виробленої

 продукції

у натуральній

 формі 

(фізична 

одиниця 

виміру**)

у 

натуральній 

формі 

(фізична 

одиниця 

виміру**)

у відсотках

 до всієї 

реалізо-

ваної 

продукції

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№

з/п

Основні види

 продукції*

у грошовій 

формі

(тис. грн)

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

4 5 63 81 2 7

923931,70 14,6 д/вд/в 142 авіадвигуни 

ремонтні

847996,80

862843,30 13,7 д/вд/в 17,13 Вертольоти 1036702,00

1362390,60 21,6 д/вд/в 22,51 авіадвигуни 

серійні

1362390,60
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Відсоток від 

загальної 

собівартості 

реалізованої 

продукції (у 

відсотках)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№

з/п

Склад витрат

31 2

61,441 матеріальні витрати, у тому числі вартість матеріалів, використованих для 

перепродажу

17,322 витрати на оплату праці

9,863 інші операційні витрати

7,625 амортизація
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VII. Відомості про цінні папери емітента

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу, 

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний ідентифі-

каційний 

номер

Тип цінного 

папера

Форма 

існування та 

форма випуску

Номі-

нальна 

вартість 

(грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 

статутному

 капіталі (у 

відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.04.2011 205/1/11 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку

UA4000143135 135,00 2077990 280528650,00 100

Опис: Протягом 3 кварталу 2019 року прості іменні акції АТ "МОТОР СІЧ", номінальною вартістю 135 грн. кожна перебувають 

 в категорії позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ Українська біржа» та  в Списку позалістингових цінних паперів на підставі п.5.264. 

Правил торгівлі ПАТ Фондова біржа ПФТС»

Протягом звітного періоду емітент не здійснював додаткової емісії акцій.

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

Бездокументарні 

іменні
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ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення 

посади 

корпоративного

 секретаря

Дата 

призначення 

особи на посаду

 

корпоративного

 секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря

Контактні дані: телефон 

та адреса електронної 

пошти корпоративного 

секретаря

1 2 3 4

28.12.2015 29.12.2015 Хвостак Василь Володимирович

Опис:  Рішенням наглядової ради (Протокол №5 від 28.12.2015 року) начальник відділу цінних 

паперів Хвостак Василь Володимирович обраний корпоративним секретарем Товариства. 

Хвостак В.В. обраний на цосаду корпоративного секретаря вперше. Одночасно обіймає посаду 

начальника Відділу цінних паперів АТ "МОТОР СІЧ" (з 02.2014 року). Попередня місце роботи 

заступник начальника Управління внутрішнього контролінгу АТ "МОТОР СІЧ"(з 11.2013 року по 

02.2014 року).Не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

(061)720-49-85, 

ocb@motorsich.com
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1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 

відчуження таких цінних паперів
Дата 

випуску

Вид цінних паперів Найменування органу, що 

наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 

зареєстрував випуск

Міжнародний 

ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

Акція проста 

бездокументарна 

іменна

20.04.2011 Шевченківський районний суд  

м. Києва

Ухвалою слідчого судді Шевченківського 

районного суду м. Києва № 73548378 від 

20.04.2018 року по справі №761/14832/18 

наявна заборона будь-яким депозитарним 

установам вносити до системи депозитарного 

обліку будь-які зміни, які стосуються 

ідентифікації власників та/або переходу права 

власності відносно цінних паперів - простих 

іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 

14307794), або видавати реєстр акціонерів до 

закінчення досудового розслідування.

До закінченя 

досудового 

розслідування

Опис: 20.04.2018 року Рішення суду № 73548378

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року по справі №761/14832/18 наявна заборона будь-яким депозитарним установам вносити до 

системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор 

Січ» (ЄДРПОУ 14307794), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Державна комісія з цінних 

паперівта фондового ринку

UA4000143135
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 

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

Дата 

реєстрації 

випуску

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Міжнародний 

ідентифікаційний

 номер

Кількість акцій

 

у випуску (шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)

1 2 5 6 73 4 8

20.04.2011 280528650,00 2065595 0UA4000143135 2077990205/1/11 0

Опис: д/в
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.30.09.2019 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2019.10.01

14307794

2310137500

30.30

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, 
супутнього устатковання

Адреса, 
телефон

пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, 69068, 0617204211

КОДИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 27320

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

6951 7760

135421 131117

7201787 7314968

11993867 12792125

4792080 5477157

78964 76801

1535 1535

266041 231398

0 0

0 0

8459890 8458651

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

83553 835531045Відстрочені податкові активи

331840 2731041090Інші необоротні активи

2508 7900

9459 15660

358241 3382751015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 371382 3567631016

    знос інвестиційної нерухомості 13141 184881017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації
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16134251 17542857

4499799 4468911

10582707 11595717

1032819 1468029

18926 10200

106 138

0 0

0 0

1424537 1092809

943663 744938

270955 172154

5 5

13 121

9337 7055

316986 258677

1455582 235688

1450675 232777

0 0

20744255 20215483

289 208

29204434 28674342

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

4222 21461166    Готівка

694 6941160Поточні фінансові інвестиції

0 01180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:

    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

0 01183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

188131 1603521190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

280529 280529

0 0

1635766 1633989

408077 408077

7480 5703

70145 70145

19720349 19187623

0 0

0 0

304244 290169

112597 112592

3408346 3060150

560539 733585

9473 473

84225 73258

682016 822998

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 21706789 21172286Усього за розділом I

1510

1515

280751 189249

1613507 1486556

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 1097247 981584Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 0 0Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:

    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 0 0    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 242834 42933    розрахунками з бюджетом

1621 214755 12661        у тому числі з податку на прибуток

1625 46600 43908    розрахунками зі страхування

1630 131407 96734    розрахунками з оплати праці

1635 2162112 2480391Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 32336 32316Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 102170 77448Поточні забезпечення

1665 2937 276Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 32650 37586Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

1490 0 0Неконтрольована частка

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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С.А.Войтенко

А.О.Тиханський

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 
звітності"

1695

1700

1800

1900

4089299 4441906

0 0

0 0

29204434 28674342

Усього за розділом III

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2019.10.01

КОДИ

14307794

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2-к Код за ДКУД 1801008

за 9 місяців 2019 року

2220

Дохід від участі в капіталі

6391058 7663647

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4343540 4460777

2047518 3202870

0 0

0 0

0 0

0 0

442221 676162

0 0

1036652 1061187

487350 609989

1527279 1341348

0 0

0 0

0 866508

561542 0

331164 64311

157547 124881

3225 20522

25726 16605

0 0

0 799564

За 

аналогічний

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:

     прибуток
2090

     збиток 2095

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

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:

    прибуток
2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

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

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 

вартістю

2121

3338 53322200

45 25421Інші фінансові доходи

413493 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )

( () )

( () )

( () )

167441 347622    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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0 543418

532726 0

4289332 4900968

2235044 2012843

473735 425939

731564 631347

4245113 2769513

11974788 10740610

2077990 2077990

2077990 2077990

256,36 261,51

256,36 261,51

0 0

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток
2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності"

(119233) (256146)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

С.А. Войтенко

А.О. Тиханський

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

(1777) (1354)

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

(1777) (1354)

0 0

(1777) (1354)

(534503) 542064

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий прибуток (збиток), що належить:

    власникам материнської компанії
2470

    неконтрольованій частці 2475

Сукупний дохід, що належить:

    власникам материнської компанії
2480

    неконтрольованій частці 2485

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Стаття

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4

За аналогічний 

період 

попереднього 

року

За звітний

період

Код

рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2019.10.01

КОДИ

14307794

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 9 місяців 2019 року

3074026 5764705

805454

40394 37993

4213466 4677823

2893 53321

0

0 0

0 0

4019 130411

1746892 1528498

734678 716633

856

422893

31 18364

4996 2815

 Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

3 421

Форма № 3-к Код за ДКУД 1801009

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 

рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

946014

0

5379

459103

805454 9460383005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

109527 591563020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

615372 8672183100Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

478855 4254133110Відрахувань на соціальні заходи

270196 2928833116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

76803933135Витрачання на оплату авансів 5208044

5043 4848

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

490591 5605223190Інші витрачання

(1024637) (125561)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

3539 22563205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

980 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

481 3943220    дивідендів

169 254613215Надходження від отриманих:

    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

23212 7323250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності"

С.А.Войтенко

А.О.Тиханський

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

360 552203275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(276949) (625203)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

304890 5980163260    необоротних активів

80 8103255Витрачання  на придбання:

    фінансових інвестицій
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 381823340Інші надходження

19 829693355Сплату дивідендів

355279 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:

Власного капіталу

142779 1147633350Погашення позик

0 03345Витрачання на:

Викуп власних акцій

65218 502793360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах

19303 03390Інші платежі

127960 (209829)3395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(1173626) (960593)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

1455582 27144763405Залишок коштів на початок року

(46268) (52363)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

235688 17015203415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2019.10.01

КОДИ

14307794

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Консолідований звіт про власний капітал

за 9 місяців 2019 року

280529 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код

рядка зареєстро-

ваний 

(пайовий) 

капітал

капітал у 

дооцінках

3 421

Форма № 4-к Код за ДКУД 1801011

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до бюджету

 відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:

Зміна облікової політики

280529 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

додатко-

вий капітал

резервний 

капітал

нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий збиток)

неопла-

чений 

капітал

вилу-

чений 

капітал

всього

Некон-

трольова-

на частка

Разом

5 6 7 8 9 10 11 12

1636260 70145

(494)

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1635766 70145

(1777) 0

0 0

19512836 0

221272

(13759) 0

(532726) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

19720349 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21499770

(13759)

(532726)

0

0

220778

0

0

21706789

(1777)

0

0 21499770

0

0 (13759)

0 (532726)

0 0

0

0 0

220778

0

0 0

0 21706789

0 (1777)

0 0

Належить власникам материнської компанії

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці (1777) 0 0 0 0 (1777)

0 04114Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 (1777)

0 0

0 0
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Примітки: Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

С.А. Войтенко

А.О. Тиханський

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

280529 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:

Внески до капіталу

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(1777) 0

1633989 70145

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(532726) 0

19187623 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(534503)
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Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

АТ «Мотор Січ» інформує про те, що консолідовану фінансову звітність за 9місяців 2019 року у 

строк її публікації компанія надає у складі основних форм фінансової звітності, визначених 

МСФЗ, без приміток та розкриттів, а також без аудиторського висновку щодо неї. Відсутність 

можливості подання відповідних розкриттів на даний час зумовлено трансформацією та змінами в

 облікових політиках, процедурах, їх узгодженням з аудитором з числа «Великої четвірки», а 

також процесом підготовки до повторного подання звітності за попередні періоди. Наразі аудитор

 здійснює необхідні аудиторської процедури і вони не є завершеними на дату подання цієї 

звітності. Ці заходи направлені на підвищення рівня довіри акціонерів до якості облікових 

процедур та їх узгодження для потреб консолідації кінцевими бенефіціарами компанії, а також 

для підготовки звітності, яка б відповідала світовим стандартам до моменту відновлення 

можливості реалізації акціонерами своїх прав, які на сьогодні обмежені за рішенням суду.

         Головний  бухгалтер                                                                           А. А. Тиханский
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ХV. Проміжний звіт керівництва

АТ «МОТОР СІЧ» є найбільшим підприємством в авіаційній промисловості України, який 

випускає широкий спектр авіадвигунів для літальних апаратів різного призначення. Підприємство

 реалізує повний цикл створення сучасних авіаційних двигунів - від розробки, виробництва і 

випробування до супроводу в експлуатації і ремонту.

Авіаційна тематика - не єдина сфера діяльності АТ «МОТОР СІЧ». Розвинена виробнича база 

дозволяє випускати високоякісні промислові установки наземного застосування - промислові 

газотурбінні приводи для енергетичних і газоперекачувальних установок, а також газотурбінні 

електростанції і газоперекачувальні агрегати з цими приводами.

Якість і надійність продукції, що випускається підприємством, підтверджується її успішною 

експлуатацією більш ніж в 100 країнах світу.

На світовому ринку АТ «МОТОР СІЧ» зарекомендувало себе підприємством, що випускає 

продукцію з високими технічними характеристиками на сертифікованій виробничій базі. 

Виробництво і ремонт авіадвигунів сертифіковані Авіаційним Регістром Міждержавного 

Авіаційного Комітету (МАК) і Державною авіаційною службою України.

Поряд з високоякісним ремонтом в заводських умовах, фахівцями підприємства відпрацьовані 

технології відновлення двигунів середнім ремонтом в умовах експлуатації з забезпеченням 

високої якості виконуваних робіт.

Розвинена і налагоджена система технічного супроводу двигунів в експлуатації дозволяє надавати

 конкурентоспроможні послуги практично в будь-якій точці земної кулі і на протязі всього 

терміну експлуатації.

Однією з найважливіших завдань підприємства є розширення ринків збуту. З метою заняття нової

 ринкової ніші АТ «МОТОР СІЧ» розвиває напрямок з розробки, ремонту і модернізації 

вертольотів в рамках реалізації власної вертолітної програми.

Крім основної продукції авіаційного та промислового профілю підприємство виготовляє широку 

номенклатуру товарів народного споживання.

Високопрофесійні кадри, унікальна виробнича база, передові технології дозволяють забезпечити 

високу якість і надійність продукції, що випускається.

З 2010 року одним з основних напрямків діяльності АТ «МОТОР СІЧ» є розробка, виготовлення 

та подальша сертифікація вертолітної техніки. Першими ластівками вертолітної програми АТ 

«МОТОР СІЧ», які отримали сертифікати Державіаслужби України, стали модернізовані 

вертольоти Мі-8МСБ та Мі-2 з двигунами АІ-450М-Б. Отримавши досвід модернізації вертолітної

 техніки, запорізькі авіабудівники взялися за реалізацію програми з розробки нових конструкцій: 

МСБ-2 та МСБ-8.

МСБ-2 «Надія» – це новий легкий багатоцільовий вертоліт. На даній моделі встановлені двигуни 

ДП «Івченко-Прогрес» АІ-450М-П (злітною потужністю по 465 к. с. кожний) та нова трансмісія на

 основі головного редуктора ВР-442П розробки АТ «МОТОР СІЧ». Попри те, що вертоліт 

відноситься до легкого класу, він може брати на борт 7-9 пасажирів. У конструкції МСБ-2 

широко використовуються композиційні матеріали. Очікувана практична межа складає 5000 м, а 

дальність польоту з основними баками – 730 км.

Новий вертоліт цивільного призначення МСБ-8 – результат багаторічної роботи колективу АТ 

«МОТОР СІЧ». Він призначений для виконання широкого спектру комерційних задач: 

перевезення пасажирів та вантажів, пошуку постраждалих у результаті надзвичайних ситуацій, 

екстреної медичної евакуації та інших варіантів цивільного застосування.

Нині на АТ «МОТОР СІЧ» виконуються дослідні роботи, результати яких будуть 

використовуватись для сертифікації гвинтокрилої машини. На першому дослідному екземплярі 

встановлені двигуни ТВ3-117ВМА-СБМ1В та модернізований головний редуктор ВР-14МС.

На наступній стадії робот планується заміна металічних лопатей несучого гвинта на композитні. 

Для їхнього виробництва на потужностях АТ «МОТОР СІЧ» виконується монтаж технологічного 

обладнання, та виконуються пусконалагоджувальні роботи.

Також планується збільшення максимальної злітної маси вертольота до 15 тонн, для чого 

кількість лопатей буде збільшено до 6 та розроблена нова втулка несучого гвинта. Очікується 

збільшення вантажності до 5000 кг всередині вантажопасажирської кабіни та до 6000 кг на 
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зовнішній підвісці.

Модифікація МСБ-8 зі збільшеною злітною масою отримає більш потужні двигуни та новий 

редуктор власної розробки ВР-17, який на даному етапі проходить стендові випробування.

Окрім збільшеної злітної маси та корисного навантаження, цивільний вертоліт МСБ-8 буде 

відзначатися покращеними льотними характеристиками. Очікувана максимальна висота польоту 

7500 м, а перегінна дальність буде складати 1467 км.

Універсальність повітряно-турбінного привода ВТЕ-2,5МС дозволяє виробляти електричну 

енергію з теплової енергії широкого діапазону низькокалорійних видів палив, в тому числі 

отриманої при утилізації твердих побутових відходів, шахтного метану, синтетичних газів, 

відходів сільськогосподарської діяльності.

В даний час привод проходить черговий етап випробувань в місті Карчев (республіка Польща) у 

складі польської енергетичної установки. Паливом для нього є мікро-біомаса, яка отримана 

шляхом переробки лушпиння зернових культур.

3 липня 2019 року на території льотно-випробувального комплексу АТ «МОТОР СІЧ» пройшов 

черговий етап заводських випробувань дослідного прототипу цивільного вертольота МСБ-8. 

Злітна маса склала 14 000 кг, що на 1 000 кг вище, ніж аналогічний параметр вертольотів Мі-

8(17). Температура навколишнього повітря: + 32 °С. Після контрольного висіння вертоліт досяг 

висоти 4000 м.

З 29 по 30 серпня 2019 року на базі Тетерівського лісного господарства, яке знаходиться у 

Київській області, пройшов ХХII Всеукраїнський чемпіонат звальщиків лісу. МОТОР СІЧ 

виступив у ролі генерального спонсора, що стало вже традицією.

Особливий інтерес серед учасників і гостей заходу визвала виставка-продаж товарів народного 

споживання виробництва  підприємства

29 серпня в Бориславі, Львівська область, відбулося чергове засідання робочої групи, 

представників проектних організцій і АТ "Мотор Січ" з питання застосування когенераційних 

установок "Мотор Січ" в проекті використання нафтового вакуумно відбензинений газу для 

потреб міської громади.

Під час зустрічі наші фахівці розповіли про переваги використання когенераційних установок 

виробництва підприємства, їх характеристиках і функціональності.

З 12 по 14 вересня 2019 року в Торгово-промисловій палаті Туркменістану, м.Ашхабад, АТ 

«МОТОР СІЧ» брало участь у Міжнародній виставці «Turkmen Energetika 2019».

На експозиції АТ «МОТОР СІЧ» були представлені розробки нашого підприємства в галузі 

промислових установок наземного застосування. Продукція АТ «МОТОР СІЧ» викликала 

великий інтерес у відвідувачів виставки.

З 08 по 11 жовтня 2019 року на території Міжнародного виставкового центру в м. Києві відбулася

 XVI Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека 2019».

На відкритій виставковій площі були представлені модернізовані вертольоти АТ «МОТОР СИЧ» 

: Мі-2МСБ і Мі-8МСБ з комплексом авіоніки «Скляна кабіна».

12 жовтня 2019 року на стадіоні «Дніпроспецсталь» міста Запоріжжя відбулась яскрава подія - 

«Покровський ярмарок». АТ «МОТОР СІЧ» приймало в ярмарку активну участь.

На виставковому стенді демонструвалися натурні зразки товарів народного споживання: 

бензопили, заточний верстат для пильних ланцюгів, сепаратори, маслоробка, побутові товари. 

Наша продукція викликала велику зацікавленість у відвідувачів.

На теперішній час підприємство працює в дуже складних умовах, обумовлених як внутрішніми 

так і зовнішніми причинниками

В умовах світової конкурентної боротьби на ринку авиадвигателестроения АТ «МОТОР СІЧ» 

доводиться стикатися з такими гігантами авіаційної галузі, як General Electric (США), Pratt & 

Whitney (Канада), Snecma / Turbomeca (Франція), BMW Rolls-Royce (Німеччина / Англія ), які 

отримують державну фінансову та правову підтримку як в науково-дослідних цілях, так і в 

просуванні на ринку нової продукції.

Для забезпечення стабільної роботи і збільшення доходів підприємство здійснює послідовну 

маркетингову політику, спрямовану на пошук нових споживачів і диверсифікацію ринків збуту.

Для утримання своїх позицій на світових ринках АТ «МОТОР СІЧ» проводить систематичну 

роботу з підвищення якості та характеристик продукції, що випускається, розробляє нові 
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конкурентоспроможні двигуни, розвиває нову для себе вертолітний програму, налагоджує мережу

 сервісного обслуговування, наближену до тих регіонів, де експлуатується наша техніка.

Для підтвердження своїх позицій, утримання існуючих клієнтів, а також завоювання нових 

ринків, компанії потрібні значні фінансові інвестиції в науково-технічні розробки, впровадження 

у виробництво основної продукції новітніх досягнень науки і техніки, які дозволять підвищити її 

якість, скоротити енерговитрати і трудомісткість, і як наслідок, зменшити собівартість. Даний 

підхід дозволить забезпечити створення нових зразків серійних авіадвигунів, які будуть 

відповідати як світовим стандартам якості, так і постійно зростаючим вимогам замовників. 

Пріоритетними напрямками наукових розробок є: зниження рівня шуму і викиду шкідливих 

речовин, збільшення економічності, підвищення надійності, зниження вартості життєвого циклу 

двигуна. У даній ситуації, підприємство потребує ефективної підтримки з боку держави, яке 

повинно сприяти розвитку авіабудування - найважливішої наукомісткої галузі промисловості, 

здатної зміцнити економіку країни і підвищити її обороноздатність.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Наступним  офіційно заявляємо про те, що проміжна фінансова звітність, підготовлена відповідно

 до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагається згідно із Законом України «Про 

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

інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних 

осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, і про те, 

що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації відповідно 

до частини четвертої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
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Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного 

завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі

№

з/п

Повна адреса файлу, за якою може бути 

здійснене вільне і пряме завантаження його 

копій засобами автоматизації (без 

необхідності попередньої реєстрації, 

введення кодів, інших додаткових дій на 

забезпечення завантаження), в форматі 

універсального покажчика 

місцезнаходження Universal Resource 

Locator (URL-адреса)

Ім’я файлу 

(включаючи 

розширення в імені 

файлу, яке має 

відповідати його 

типу/формату)

Точний розмір

 файлу для 

забезпечення 

можливості 

автоматичного

 контролю 

точності 

копіювання 

вмісту

Контрольна сума файлу для 

забезпечення можливості 

автоматичного контролю 

точності копіювання вмісту 

(ціле число в 

шістнадцятковому 

вираженні, доповнене нулями

 зліва до восьми знаків, яке 

розраховується та 

перевіряється відповідно до 

алгоритму CRC32 IEEE 

802.3, сумісному з форматом 

ZIP)

1 2 3 4 5

1 http://www.motorsich.com/files/789-

STATUT-30-03-

2017%20zi%20zminami%20SPO%20

Zotov.pdf

789-STATUT-30-

03-

2017%20zi%20z

minami%20SPO

1158167

Примітки (опис документа): Статут Товариства

4189B9FF

14307794© SMA


