
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              року4 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)

29.01.2020

№ 5

(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)

29.01.2020

(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;

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах. X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря. 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).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

До складу регулярної квартальної iнформацiї за 4 квартал 2019 р. не включені наступнi форми: 

1. “Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента”: “Інформація про зобов'язання та забезпечення 

емітента”: “Інформація про зобов'язання емітента за кредитами банку”, “Інформація про зобов'язання емітента за 

облігаціями”, “Інформація про зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами”, “Інформація про зобов'язання

 емітента за сертифікатами ФОН” , “Інформація про зобов'язання емітента за іншими цінними паперами (у тому числі 

за похідними цінними паперами)”, “Інформація про зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права” згідно абзаца другого пункту 3 глави 3 Розділу ІІ Рішення НКЦПФР №2826 «Про затвердження 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» за 4 квартал не рокривається.

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

похiднi цiннi папери емiтента" у зв’язку з тим, що протягом 4 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.

3. «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. 

4."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. 

5. "Проміжна фінансова звітність", "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності", "Висновок про огляд проміжної фінансової звітності" згідно абзаца другого пункту 

3 глави 3 Розділу ІІ Рішення НКЦПФР №2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів» за 4 квартал не рокривається.
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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

201447. 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

Проектування, монтаж, 

технічне обслуговування 

засобів протипожежного 

захисту та систем 

опалення, оцінка 

протипожежного стану 

об'єктів

АЕ№522860 10.12.2014 Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій

Опис:  У разі наявності потреби по закінченню терміну дії ліцензії  її  дія буде подовжена.

01.01.1900

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29275202-

29275204

11.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

09.10.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29310000-

29310002

18.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

15.10.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29307200 22.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

21.10.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29300000-

29300002

25.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

24.10.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29296500-

29296502

29.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.10.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29302700 29.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.10.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

3067.64 30.10.2019 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)

3067.65 31.10.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

10.07.2020
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29088702-

29088703

04.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

03.11.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29296700-

29296702

11.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

10.11.2022

Погодження конструкції 

транспортного засобу 

щодо забеспечення 

безпеки дорожнього руху

2576 18.11.2019 Міністерство інфраструктури 

України, ДП 

"ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕ

КТ"

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

17.11.2021
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29085605-

29085607

21.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

20.11.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29316900 26.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

25.11.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29316200-

29316203

26.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

19.11.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

3067.63 27.11.2019 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)

29092202 27.11.2019 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)

29320400-

29320402

29.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.11.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29320300 29.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.11.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29330700 29.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.11.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29320301-

29320302

29.11.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

28.11.2022
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29322400-

29322401

04.12.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

03.12.2020

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29093002-

29093003

09.12.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

08.12.2020

Ремонт авіаційних 

двигунів ТВ3-117 всіх 

серій, АІ-9, АІ-9В, 

експлуатованих в 

Республиці Корея

2011-АМО F03 11.12.2019 Міністрство по ділам 

землеустрою, інфраструктури 

та транспорту Республіки 

Корея

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

11.05.2020
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1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29329700-

29329702

12.12.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

11.12.2022

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

28480602 23.12.2019 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)

3067.67 26.12.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

10.07.2020

© SMA 143077944 кв. 2019



1 2 3 4 5

Зовнішньоекономічна 

(здійснення міжнародних 

передач товарів)

29327900-

29327902

28.12.2019 Державна служба експортного 

контролю України

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

27.12.2022
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V. Інформація про посадових осіб емітента

Голова ради директорів

Войтенко Сергій Анатолійович

1954

Вища, кандидат технічних наук.

43

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  

роботи - 43 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.

64

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  

роботи -64 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.

43

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 

роботи - 43 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.

46

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  

роботи - 46 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.

41

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  

роботи - 41 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Горбик Костянтин Іванович

1955

Вища.

39

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", начальник цеху

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 

роботи -39 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.

45

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  

роботи -45 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.

40

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 

роботи - 40 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.

51

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ",  директор Сніжнянського машинобудівного

 заводу, на теперішній час - провідний інженер.

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 

роботи - 51 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  

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.

40

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  

роботи -40 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.

39

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 39 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.

45

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 -45 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 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член наглядової ради  (акціонер)

Молчанов Михайло Миколайович

1954

Вища.

47

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 47 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

43

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  – 43  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.

25

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 - 25 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.

37

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  

роботи – 37  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.

50

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  

роботи - 50 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.

40

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  

роботи - 40 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.

47

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  

роботи - 47 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Пастернак Валентин Григорович

1954

Вища.

40

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ",  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 - 40 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Завгородня Людмила Іванівна

1954

Вища.

42

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  

роботи - 42 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 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Зінченко Андрій Валентинович

1975

Вища.

27

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  

роботи - 27 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Пірогов Леонід Олексійович

1948

Вища.

53

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 

роботи - 53 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ради директорів

Поспєлов Олександр Михайлович

1956

Вища, кандидат економічних наук.

38

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 ї 

роботи - 38 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.

53

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  

роботи - 53 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член ревізійної комісії

Бараннік Олександр Андрійович

1961

Вища

31

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 стажї 

роботи -31 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.

© SMA 143077944 кв. 2019



V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Наглядової ради (незалежний директор)

Дем'янов Володимир Васильович

1943

Вища

51

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  – 51  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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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 4 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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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

ТОВ "Вертольоти Мотор Січ"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

381463893. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068,Україна, м. Запоріжжя, вул. Фелікса 

Мовчановського, буд.98

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 10%, сума внеску 10 000 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Вінницький Авіаційний Завод"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

376178173. Ідентифікаційний код юридичної особи

21034, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. 

Чехова, буд.7

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 10%, сума внеску 753,91 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Телерадіокомпанія "Алекс ТВ"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

310367233. Ідентифікаційний код юридичної особи

04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 234. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 2%, сума внеску 7,60 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Клініка Мотор Січ"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

315079693. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, буд.64. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 0,12%, сума внеску 20 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© SMA 143077944 кв. 2019



VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

ДП "Гуляйпільський механічний завод" ПАТ 

"МОТОР СІЧ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

009014243. Ідентифікаційний код юридичної особи

70231, Україна, Запорізька область, Гуляйпільський 

район, с. Залізничне, вул. Шкільна, 2

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 100%, сума внечку 1043 тис.грн.

Державне підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДП "Гуляйпільський машинобудівний завод" ПАТ 

"МОТОР СІЧ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

143139103. Ідентифікаційний код юридичної особи

70200, Україна, Запорізька обл., м. Гуляйполе, вул. 9-

го Січня, 17

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 100%, сума внеску 1545 тис.грн.

Державне підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДП "Лебединський моторобудівний завод" ПАТ 

"МОТОР СІЧ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

140274743. Ідентифікаційний код юридичної особи

42200, Україна, Сумська область, м.Лебедин, вул. 

Грушева, 18

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 100%, сума внеску 2085 тис.грн.

Державне підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство 

"Гандбольний клуб "Мотор"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

252219433. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м.Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 

буд. 64

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 100%, сума внеску 9,4 тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

ТОВ "Мотор Січ-Аеро"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

388396623. Ідентифікаційний код юридичної особи

61031, Україна, м. Харків, вул. Ромашкіна, буд.54. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 100%, сума внеску 10 600  тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "ФІРМА "МОТОР-ДІЛЕР"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

245130003. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м.Запоріжжя, вул. Омельченка, буд.214. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ"99,992%, сума внеску 29 997,60 тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Запорізький рибокомбінат"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

004766423. Ідентифікаційний код юридичної особи

69118, Україна, м. Запоріжжя, вул. Привокзальна, буд.

 21

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 23,3029%, сума внеску 1 923,35 тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Медіа-Партнер"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

328754223. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Фелікса 

Мовчановського, буд.54

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" 51%, сума внеску 173,4 тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

Спільне Науково-Виробниче Підприємство "Юпітер"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

136164123. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м.Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 

буд. 15

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 40%, сума внеску 0,002 тис. грн.

Спільне підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Січ технології"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

357147693. Ідентифікаційний код юридичної особи

03110, Україна, м. Київ, вул. Солом'янська, буд.34. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 20%, сума внеску 20 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОВ "Туристична компанія Тревел Січ"1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

337958933. Ідентифікаційний код юридичної особи

69068, Україна, м.Запоріжжя, вул. Фелікса 

Мовчановского, буд.54

4. Місцезнаходження

5. Опис: Частка АТ "МОТОР СІЧ" в статутному капіталі - 15%, сума внеску 45 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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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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.

Основним джерелом надходження коштів для АТ «Мотор Січ» за підсумками  4 кварталу 2019 

року було виконання експортних контрактів з авіаційної та наземної техніки. Основний обсяг 

товарів та послуг, що вироблені у цей період, реалізовані на експорт. Підприємство постачало 

нові авіаційні двигуни, газотурбінні приводи та іншу продукцію промислового призначення, 

запасні частини, ремонтно-монтажний інструмент, товари народного споживання, виконувало 

капітальний та середній  ремонт, після продажне обслуговування авіаційної та наземної техніки, 

надавало послуги в експлуатації. Також завершувалось виконання контрактних зобов’язань з 

гособоронзамовлення України на ремонт та модернізацію вертольотів та авіадвигунів.

Основними споживачами у звітному періоді були Китай, ОАЕ, Індія, Алжир. Грошові кошти 

надходили за поставку і ремонт авіаційних двигунів різних типів та модифікацій та постачання 

запасних частин до них. Також виконувались довгострокові контракти з партнерами із Австрії, 

Чехії, Нідерландів, Канади, Перу, Індонезії та інших країн на постачання  авіадвигунів і запасних 

частин до них, ремонт та технічне обслуговування авіаційної техніки. Значні надходження 

бюджетних коштів припали на звітній період за виконання замовлень оборонних структур 

України.

АТ «Мотор Січ» приділяє велику увагу пошуку нових партнерів та розширенню ринків збуту у 

регіонах далекого зарубіжжя, де експлуатується авіаційна техніка з двигунами нашого 

виробництва. Найбільш тверді позиції підприємство займає на ринках Південно-Східної Азії, 

Близького Сходу, країн Африки та Латинської Америки. 

С партнерами із країн СНД виконувались довгострокові контракти на  поставку авіаційних 

двигунів,  контракти на капітальний та середній ремонт авіадвигунів, постачання запасних частин

 до авіадвигунів та вертольотів. Також виконувались контракти зі споживачами продукції 

промислового призначення. Для них підприємство постачало газотурбінні приводи, запасні 

частини та комплектуючи до них, а також виконувало ремонт та технічне обслуговування 

газотурбінних приводів та електростанцій. 

З метою підвищення своєї конкурентоспроможності АТ «Мотор Січ» постійно просуває на ринок 

нові види продукції і послуг. Підприємство активно працює над проектами з ремоторизації 

вертольотів Мі-8, Мі-8МТВ, Мі-17  та вертольотів Мі-2, що експлуатуються, новими двигунами 

ТВ3-117ВМА-СБМ1В різних серій та АІ-450М, що дозволяє поліпшити експлуатаційні та льотні 

характеристики вертольотів. Також підприємство веде роботу з освоєння ремонту вертолітних 

агрегатів для різних типів вертольотів, запуску власного виробництва лопатей несучого та 

рульового гвинта для вертольотів, працює над іншими новими розробками з вертолітної 

тематики.

Маркетингова політика АТ "Мотор Січ" спрямована на збереження традиційних ринків збуту для 

своєї продукції та освоєння нових. Тому підприємство зацікавлене в співробітництві з усіма 

країнами, у відношенні яких не введене ембарго. Підприємство веде постійну роботу з 

дослідження та аналізу  ринків збуту з метою визначення пріоритетів розвитку і реалізації 

комерційно вигідних проектів виробництва й продажу авіаційної та наземної техніки. Це  

дозволяє забезпечити стабільну роботу підприємства та збільшувати надходження коштів  за 

контрактами на поставку продукції та надання послуг.

У сучасних реаліях ризик є невід'ємною частиною фінансово-господарської діяльності 

підприємства. Нестабільність зовнішнього середовища викликає істотне зростання фінансових 

ризиків, що впливають на результати господарської діяльності.

Підприємства стикаються з безліччю різних ризиків, одним з яких є фінансові ризики. 

© SMA 143077944 кв. 2019 р.



Ігнорування або несумлінне ставлення до даного виду ризику може призвести підприємство до 

відчутних фінансових наслідків.

У 2019 р. економічна ситуація в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів залишилася

 такою ж напруженою і нестабільною, як і в попередньому році. Поряд з торговельною війною 

між США і Китаєм, в 2020 році на Україну вплинуть і інші глобальні ризики. Перш за все ризики 

світової фінансової кризи і цінового, пов'язаного зі зміною кон'юнктури цін на основні товари 

вітчизняного експорту - сільськогосподарську продукцію, металургійну, хімічну.

Не дивлячись на вище сказане склалася на даний момент макроекономічна ситуація в цілому 

сприяє фінансової стабільності та зміцнення фінансового сектору. Так в Україні в 2020р. 

очікується поліпшення ситуації з граничним дефіцитом бюджету-2020 року, розрахованим на 

рівні 2,1% ВВП проти 2,3% за планами бюджету-2019. Іншим поштовхом повинна стати більш 

«м'яка» монетарна позиція НБУ, простіше кажучи, подальше зниження облікової ставки, що має 

зробити кредити більш доступними для вітчизняних компаній і допомогти останнім наростити 

виробництво. Завдяки уповільненню інфляції і зниженню облікової ставки НБУ в Україні 

поступово буде знижуватися вартість кредитування і одночасно зростати обсяг видачі кредитів. 

Це буде потужним сильним стимулом для економіки, дозволяючи рости швидше, ніж в 2019 році.

 У підсумку річне зростання реального ВВП перевищить 4%. Також планується подальше 

зниження державного і гарантованого державою боргу до - 50% за підсумками 2020 року, з 

одночасним перекладом більшої його частини з долара в гривню за рахунок випуску ОВДП. В 

результаті масового приходу іноземного капіталу в українські ОВДП національна валюта України

 з початку року зміцнилася до долара на 16% і впевнено тримається на рівні чотирирічного 

історичного максимуму в 23 гривні за долар. 

Що стосується безпосередньо авіабудування - відсутність конкретної державної програми з 

розвитку гальмує всю галузь. Авіапромисловим підприємствам потрібна чітка державна 

Програма. Авіабудування гостро потребує імпортозаміщення комплектуючих авіаційної техніки, 

але без держпідтримки це питання не вирішити. Проте, українським авіапромисловим компаніям 

вдалося домогтися локалізації виробництва на рівні 60%. Наше підприємство освоїло глибоку 

модернізацію Мі-2 та Мі-8 виключно за рахунок українських комплектуючих, фактично це нові 

вертольоти українського виробництва. Першочергове завдання - необхідно забезпечити 

внутрішньогалузеве координування роботи підприємств. Значить, потрібен центральний орган 

виконавчої влади з питань аерокосмічної галузі. Перш за все, необхідно створення держоргану, 

який би володів регуляторними функціями і був розподільником коштів. Без чіткого розуміння 

державної політики і стратегії щодо важливої складової науково-промислового потенціалу 

країни, підприємствам авіаційної галузі неможливо зберегти виробництво і реалізувати наявні 

напрацювання.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Згідно Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. проміжна фінансова звітність за 4 квартал  не 

складається. Наступним офіційно заявляємо про те, що 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».

© SMA 143077944 кв. 2019 р.



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


