
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 або уповноваженої 
особи емітента)

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              року2 2020
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)

30.07.2020

№ 8
(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 (у разі здійснення оприлюднення)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00001/APA

Проміжну інформацію 
розміщено на  власному веб-
сайті учасника фондового 
ринку

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

(URL-адреса сторінки)
30.07.2020

(дата)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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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. 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. X

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

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації. X

26. Примітки. X

До складу проміжної інформації про емітента за 2 квартал 2020 р. не включені наступні форми:
 1.Розділи «Відомості про цінні папери емітента: «Інформація про облігації емітента», «Інформація про інші цінні 

папери, випущені емітентом», «Інформація про похідні цінні папери емітента» не заповнені у зв’язку з тим, що АТ 
«МОТОР СІЧ» у 2 кварталі 2020 року не здійснювало випусків облігацій, інших цінних паперів та похідних цінних 
паперів.

 2.Розділи «Інформація про вчинення значних правочинів» та «Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
 існування яких створює заінтересованість» не заповнені внаслідок того, що у 2 кварталі 2020 року загальні збори  не 
скликались та не проводились у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та на підставі положень 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 
соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 № 
540-IX. 
У зв’язку із тим, що  у 2 кварталі 2020 загальні збори  не скликались та не проводились, рішення про надання згоди 
на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, 
передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із 
заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства», не приймались.
 
Наглядова рада не переобрана, її повноваження припинені, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення 
Загальних зборів. Значні правочини у звітному періоді не вчинялись, рішень про надання згоди на вчинення значних 
правочинів у попередніх періодах не приймалось.
Інформації від осіб, що заінтересовані у вчиненні акціонерним товариством правочинів із заінтересованістю до АТ 
«МОТОР СІЧ» у 2 кварталі 2020 року не надходило.
3. Розділ «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не заповнений у зв’язку із тим,  що  у 2 
кварталі 2020 Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.
4. «Інформація про конвертацію цінних паперів» відсутня у зв’язку із тим,  що  у 2 кварталі 2020 Товариство не 
здійснювало конвертацію цінних паперів
5. Розділи «Інформація про заміну управителя», «Інформація про керуючого іпотекою», «Інформація про 
трансформацію (перетворення) іпотечних активів», «Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних 
сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом», «Інформація про іпотечне покриття», «Інформація про 
заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів» не заповнені у зв’язку із тим,  що  
Товариство не є емітентом іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН.
6. «Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)» не складалась оскільки АТ «МОТОР СІЧ» не є  
поручителем (страховиком/гарантом), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

7. Розділ «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)» не заповнений у зв’язку з 
тим, що АТ "МОТОР СІЧ" не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. 

8. Розділ «Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» 
не заповнений у  зв’язку з тим, що АТ «МОТОР СІЧ»  не складає звітність відповідно до П(С)БО. Власна та 
консолідована проміжна фінансова звітність АТ "МОТОР СІЧ" за перше півріччя 2020 складена за Міжнародними 
стандартами бухгалтерського обліку.

9. Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції у відсотках надається відносно обсягу
 виробництва та реалізації промислової продукції АТ «МОТОР СІЧ» у 2 кварталі 2020.

10. Протягом 2 кварталу 2020 року не відбувалось змін в персональному складі посадових осіб АТ «МОТОР СІЧ». 

11. Пояснення  щодо відсутності у звіті Товариства за 1 півріччя 2020 року наступних відомостей: «Висновок про 
огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)» та  «Примітки до власної та
 консолідованої фінансової звітності»: 
Підприємством АТ «МОТОР СІЧ»,  відповідно до вимог законодавства, обрано та затверджено  в якості незалежного 
аудитора фінансової звітності за 2019 рік Приватне акціонерне товариство «КМПГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100, 
юридична адреса 01010, місто Київ, вулиця Московська, 32/2, поверх 17 – надалі Незалежний Аудитор). Незалежний 
Аудитор зареєстрований згідно  із законодавством України, та є членом  мережі  незалежних фірм KMPG, що входять
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 до асоціації «KMPG  International».  Реєстраційний номер у Реєстрі  аудиторів  та суб’єктів  аудиторської діяльності 
№ 2397.   
Відповідальністю  Незалежного Аудитора є  проведення  аудиту  консолідованої  фінансової звітності  групи АТ 
«МОТОР СІЧ»  відповідно  міжнародних стандартів  аудиту («МСА»). При виконанні  зобов’язань з  проведення 
аудиту фінансової звітності  Незалежний Аудитор   керувався, у тому числі, Кодексом  етики  професійних  
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів  етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними  вимогами, 
застосованими  в Україні  до  діяльності незалежних аудиторів (аудиторських фірм). 
При виконанні аудиторських процедур, Незалежний Аудитор керується,  зокрема, Міжнародним стандартом  аудиту 
710 «Порівняльна інформація  - порівняльні показники і порівняльна  фінансова звітність», згідно з яким  аудиторська
 думка має ставитися до кожного  періоду, за який  представлена  порівняльна фінансова  звітність, і за яким 
виражається аудиторську думку. Звітність за перше півріччя 2020 рік має порівняльні показники з 2019 роком. Таким 
чином,  фактично перевірці/огляду  підлягають два звітні періоди  - 2020 та 2019 роки. При цьому, Незалежний 
Аудитор, відповідно зазначеного стандарту, зобов’язаний був  пересвідчитися та отримати належні аудиторські 
докази, що вхідні залишки періоду,  що  підлягає огляду не  містять суттєвих викривлень, що впливають на показники
 звітності періоду, що перевіряється.  
Отримання  та збір належних аудиторських доказів  та їх  достатність  для висловлення аудиторської думки з приводу
 фінансової звітності, що перевіряється регулюється Міжнародним стандартом аудиту 500 «Аудиторські докази». 
Відповідно до зазначеного стандарту при виконанні аудиторських процедур Незалежний Аудитор був зобов'язаний 
розглянути належний характер і надійність інформації, використовуваної в якості аудиторського доказу. Велика 
частина роботи Незалежного аудитора щодо формування аудиторської думки полягає в отриманні та оцінці саме 
аудиторських належних доказів. Аудиторські процедури з отримання аудиторських доказів включають  в себе, крім 
запиту, інспектування, спостереження, перерахунок, підтвердження, повторне виконання і аналітичні процедури. 
Інспектування полягає у вивченні записів або документів, внутрішніх або зовнішніх. 
Тож,  з огляду на  перевірку звітності  двох  порівняльних періодів (2020 та 2019 роки),  та, за умови необхідності  
пересвідчитись  в  відсутності викривлень  вхідних залишків порівняльного періоду,  Незалежний Аудитор змушений 
був   виконати    аудиторські  процедури, спрямовані  передусім на   підтвердження  вхідних залишків. 
З урахуванням  обсягів  та оборотів  АТ «МОТОР СІЧ» та періоду  формування  вхідних залишків на 2020 рік по 
більшості   статей  фінансової  звітності, збір аудиторських доказів  здійснювався за періоди  понад 10 років з  джерел
 інформації, які  є незалежними  стосовно  факторів впливу   підприємства й самого  Незалежного Аудитора та їх збір 
полягав в отриманні  інформації з джерел поза межами  України. З урахуванням  скорочення  періоду, за який   є 
необхідним збір   аудиторських доказів  АТ «МОТОР СІЧ» має   узгоджений  з Незалежним Аудитором  графік 
роботи  щодо отримання   поєднаного  висновку  за  періоди 2018-2019 роки. Таке поєднання  дозволить  зменшити  
обсяги   необхідних для аналізу та інспектування документів та  значно скоротити  період на їх  обробку та  
підготовку  звіту незалежного Аудитора. 
Заходи, що здійснюються АТ «МОТОР СІЧ» та Незалежним Аудитором направлені на підвищення рівня довіри 
акціонерів Товариства до якості облікових процедур та для підготовки звітності, яка має відповідати світовим 
стандартам.
На дату складання Звіту емітента за півріччя 2020 року  аудиторські процедури на підтвердження фінансової звітності
 за 2019 рік, що здійснює Незалежний Аудитор є незавершеними. Згідно із графіком  виконання  аудиторських 
процедур як з боку підприємства, так і з боку Незалежного Аудитора,  отримання  аудиторських висновків  за  звітні  
періоди 2018-2019 роки  очікується у жовтні 2020 року. 

12. Пояснення щодо відсутності інформації  про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам.
Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та, посилаючись на Рішення 
Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року №2-рп/2012, посадові особи не надали згоди на поширення 
(обробку) своїх персональних (конфіденційних) даних.
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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) IBAN

6) IBAN

UA343130090000026006001000017

UA343130090000026006001000017
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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 

(за 
наявності)

1 2 3 4 5
Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29425600-
29425602

03.04.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

30.03.2021

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29422600 13.04.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

09.04.2023

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

3067.68 14.04.2020 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)

29419800-
29419801

14.04.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

09.04.2023

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29085608-
29085609

15.04.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

14.04.2023

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

3067.70 17.04.2020 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)

29412400 21.04.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

20.10.2020

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

3067.71 23.04.2020 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)

28685703 04.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

31.12.2020
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1 2 3 4 5
Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29413700-
29413701

13.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

13.05.2021

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29418700 13.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

12.11.2020

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29418800 13.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

12.11.2020
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1 2 3 4 5
Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29438300 20.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

14.05.2021

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29431800-
29431806

28.05.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

26.05.2023

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

3067.73 28.05.2020 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)

29438200-
29438202

01.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

26.05.2023

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29442900 01.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

31.12.2020

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29438100-
29438106

01.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

26.05.2023
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1 2 3 4 5
Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29447300-
29447301

18.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

10.06.2021

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29440700 22.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

18.06.2021

Зовнішньоекономічна 
(здійснення міжнародних 
передач товарів)

29437500 25.06.2020 Державна служба 
експортного контролю 
України

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

24.05.2021
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V. Інформація про посадових осіб емітента
Голова ради директорів

Войтенко Сергій Анатолійович
1954
Вища, кандидат технічних наук.

44

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", директор з виробництва

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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 чинни м 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.).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 44 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), директор з 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)
Заступник голови ради директорів

Березовський Михайло Наумович
1938
Вища.

65

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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)
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 65 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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.

44

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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)
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи 44  роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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.

© SMA 143077942 кв. 2020

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


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.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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)
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 46 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), директор з маркетингу.
Посади на інших підприємствах: член спостережної ради АТ "МОТОР-БАНК" (69068, м.
Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54Б, код ЄДРПОУ 35345213).
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.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код ЄДРПОУ 14307794), директор з управління персоналом.
Посади на інших підприємствах: голова наглядової ради ПрАТ "ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна,
м. Запоріжжя, вул.Іванова, 2а, код ЄДРПОУ 23793730).
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.

39

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заступник технічного директора з 
інструментального виробництва

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.  Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 45 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР
СІЧ"(код ЄДРПОУ 14307794), фінансовий директор.
Посади на інших підприємствах: голова ревізійної комісії ТОВ "Співдружність Буд" (69068, м.
Запоріжжя, вул. Офіцерська, буд. 32, код ЄДРПОУ 34535784), голова ревізійної комісії ТДВ
"СК"Мотор-Гарант" (69068, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3, код ЄДРПОУ 31154435 ), голова
ревізійної комісії ТОВ "Телерадіокомпанія"Алекс" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників,
48, код ЄДРПОУ 23286602), голова ревізійної комісії ТОВ "Туристична компанія "Тревел Січ"
(69068, м. Запоріжжя, вул. Ф. Мовчановського, буд. 54, код ЄДРПОУ 33795893), член
спостережної ради АТ "Мотор -Банк" (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, буд.54Б, код
ЄДРПОУ 35345213), член ревізійної комісії ТОВ "Південний термінал" (75500, Херсонська обл.,
Генічеський район, м.Геніченськ, вул. Леніна, 222, код ЄДРПОУ 32368175), ревізор ПрАТ
"ТЕХІНВЕНТ" (69068, Україна, м. Запоріжжя, вул.Іванова, 2а, код ЄДРПОУ 23793730).
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.

41

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 41 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР
СІЧ"(код ЄДРПОУ 14307794), 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, Реєстраційний
номер 300072763), Фінансовий директор ТОВ "МОТОР СІЧ - АЕРО" (61031, м.Харків,
вул.Ромашкіна, 5, код ЄДРПОУ 38839662).
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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 51 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор
Сніжнянського машинобудівного заводу (86503, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Терешкової, 3,
код ЄДРПОУ 14313139), провідний інженер АТ "МОТОР СІЧ" (69068, м. Запоріжжя, пр-кт 
Моторобудівників, 15, код ЄДРПОУ - 14307794).
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

Гараненко Роман Сергійович
1960
Вища.

37

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи – 37 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), директор з якості. 
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.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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.
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код 14307794), директор зі зв'язків з громадськістю.
Посади на інших підприємствах: голова наглядової ради ТОВ "Телерадіокомпанія"Алекс"
(69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48, код ЄДРПОУ 23286602).
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.

40

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", провідний інженер

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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: Московське
представництво АТ "МОТОР СІЧ" (код ЄДРПОУ 14307794, РФ, м. Москва, вул. Новопіщана, б14,
кв1 і 3), директор представництва. 
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)

Труш Михайло Іванович
1949
Вища.

46

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член наглядової ради  (акціонер)

Молчанов Михайло Миколайович
1954
Вища.

48

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ "МОТОР СІЧ", заст. начальника цеху.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 48 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради (незалежний директор)

Присяжнюк Василь Степанович
1955
Вища

43

Прокуратура Рівненської області, 02910077, прокурор Рівненської області

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має .
Загальний стаж роботи – 43 роки.
Перелік попередніх посад , які особа обіймала протягом п’яти років : прокурор Прокуратури
Рівненської області (код ЄДРПОУ 02910077, 33028, м.Рівне вул.16 Липня,52). Посадова особа не
обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої 
винагороди.

© SMA 143077942 кв. 2020

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член наглядової ради  (акціонер)

Касай Павло Олександрович
1972
Вища.

26

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 26 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), начальник цеху та до теперішніго часу - заст. Директора з виробництва
- директор відокремленого підрозділу "Вертольоти Мотор Січ" (м. Запоріжжя, вул. Фелікса
Мовчановського, буд.98, код ЄДРПОУ 38146389)
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", заступник технічного директора-начальник
 експерементально-дослідницького комплексу

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи – 37 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР
СІЧ"(код ЄДРПОУ 14307794), заст технічного директора - начальник експериментально-
дослідницького комплексу.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)

Логвін Валерій Михайлович
1952
Вища, кандидат економічних наук.

50

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
- 50 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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".
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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, Реєстраційний
номер 300072763), голова ревізійної комісії ТОВ "МОТОР СІЧ-АЕРО" (61031, м.Харків,
вул.Ромашкіна, 5, код ЄДРПОУ 38839662).
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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"(код ЄДРПОУ 14307794, 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.

40

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", головний інженер

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 40 рік.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років та до теперішнього
часу: директор Волочиського машинобудівного заводу (31200, Хмельницька обл., Волочиський р-
н, м. Волочиськ, вул. Незалежності, 1, код ЄДРПОУ 21322535).
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.

42

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.головного лікаря

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код ЄДРПОУ 14307794), головний лікар медіко-санітарної частини, директор ТОВ "Клініка
Мотор Січ" (69068, м.Запоріжжя, вул. Брюлова, 6, код ЄДРПОУ 31507969).
Посади на інших підприємствах: директор ТОВ "Клініка Мотор Січ" (69068, м.Запоріжжя, вул.
Брюлова, 6, код ЄДРПОУ 31507969).
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

Зінченко Андрій Валентинович
1975
Вища.

27

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"(код ЄДРПОУ 14307794), 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.

53

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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)
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
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"
(код ЄДРПОУ 14307794), заст.технічного директора, 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.

38

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", директор управління закупівель матеріалів 
та агрегатів.

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін у персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 38 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Головний бухгалтер

Касьян Олена Петрівна
1978
Вища.

21

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

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
керівної роботи - 21 роки.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ "МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), заст.головного бухгалтера, 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

31

АТ "МОТОР СІЧ", 14307794, АТ"МОТОР СІЧ", заст.начальника управління 
вичислювальної техніки, інформатики та зв'язку - начальник відділу технічного 
обслуговування

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних. Змін в персональному складі посадових осіб не відбувалось.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Загальний стаж
роботи - 31 років.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: АТ"МОТОР СІЧ"
(код ЄДРПОУ 14307794), 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 143077942 кв. 2020

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради (незалежний директор)

Дем'янов Володимир Васильович
1943
Вища

52

Кабінет Міністрів України,  00031101, віце-прем'єр-міністр з питань АПК

1. Посада.

2. Прізвище, ім'я, по батькові.

3. Рік народження.
4. Освіта.
5. Стаж роботи (років).
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

7. 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).
Пояснення щодо відсутності інформації про розмір винагороди, виплаченої посадовим особам:
відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про захист персональних даних» та,
посилаючись на Рішення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 року№2-рп/2012,
посадова особа не надала згоди на поширення (обробку) своїх персональних (конфіденційних)
даних.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має .
Загальний стаж роботи – 52 роки.
Перелік попередніх посад , які особа обіймала протягом п’яти років : пенсіонер. Посадова особа
не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є незалежним директором.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та розміру отриманої
винагороди.
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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

84277
0

6717547
7494950

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

693023Кредити 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 108934 8,22 26.06.2022

Короткострокові кредити банків 19.05.2017 429744 8,44 01.10.2023

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями

27.04.2016 154345 8,22 26.06.2022
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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
1756417,50 39,2 шт.шт. 37,91 авіадвигуни 

серійні
1756417,50

491704,20 11 шт.шт. 11,62 авіадвигуни 
ремонтні

537849,20

364143,50 8,1 шт.шт. 7,53 Вертольоти 349248,90
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Відсоток від 
загальної 
собівартості 
реалізованої 
продукції (у 
відсотках)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№
з/п

Склад витрат

31 2
63,21 Матеріальні витрати, у т.ч. вартість матеріалів, використованих для перепродажу

18,472 Витрати на оплату праці

7,053 Амортизація

7,284 Інші операційні витрати
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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 2 кварталу 2020 року на зовнішніх і внутрішніх ринках торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась у зв'язку
із забороною на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 73548378 від 20.04.2018 року. Рішенням Операційного управління ПАТ «Фондова біржа
ПФТС» від 27.09.2018 року№ 180927/00002 цінні папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна, код ISIN UA4000143135, номінальна
вартість 1 акції 135 грн. у кількості 2077990 шт. переведені з 01.10.2018 р. з Біржового реєстру ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до Списку позалістингових цінних паперів на підставі
п.5.26.4. Правил торгівлі ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів -
100 %.
Рішенням Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» №1988 від 27.09.2018 року цінні папери АТ "МОТОР СІЧ", а саме акції іменні прості, форма існування бездокументарна,
код ISIN UA4000143135, номінальна вартість 1 акції 135 грн. у кількості 2077990 шт. з 28.09.2018 р. виключено з Біржового реєстру АТ «Українська біржа» та переведено в
категорію позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п. 17.3 Правил торгівлі АТ «Українська біржа». Співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, рівень
лістингу яких змінився, до загальної кількості цінних паперів - 100 %.
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.5.26.4. 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. Права
 стосовно управління -участь у загальних зборах

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.права 
стосовно управління - участь у загальних зборах

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. Права 
стосовно управління - участь у загальних зборах

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 внеску 1043 тис.грн. Права стосовно управління - 
призначення органів управління

Дочірнє 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. Права стосовно управління - 
призначення органів управління

Дочірнє 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. Права стосовно управління - 
призначення органів управління

Дочірнє підприємство

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

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.права стосовно управління -
участь у загальних зборах.

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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.права стосовно управління -
участь у загальних зборах

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.права стосовно
управління - участь у загальних зборах

Товариство з обмеженою відповідальністю

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

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.права стосовно
управління - участь у загальних зборах

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.права стосовно управління -
участь у загальних зборах

Товариство з обмеженою відповідальністю

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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. Права 
стосовно управління - участь у зборах

Спільне підприємство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

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
29.12.2015 Хвостак Василь Володимирович

Опис:  Рішенням наглядової ради (Протокол №6 від 28.12.2015 року) начальник відділу цінних
паперів Хвостак Василь Володимирович обраний корпоративним секретарем Товариства.
Хвостак В.В. обраний на посаду корпоративного секретаря вперше. Згідно Положення про
корпоративного секретаря АТ "МОТОР СІЧ" до компетенції корпоративного секретаря належить:
1) вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій
щодо впровадження практик корпоративного управління в Товаристві;
2) здійснення моніторингу відповідності статуту Товариства та його внутрішніх положень
вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді пропозицій
щодо усунення виявлених недоліків та невідповідностей в статуті Товариства та його внутрішніх
положень;
3) прийняття участі у розробці проектів статуту, внутрішніх положень та інших внутрішніх
нормативних документів Товариства, а також змін та доповнень до них;
4) здійснення моніторингу за дотриманням органами управління та ревізійної комісії Товариства
внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом
Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями
органів управління Товариства. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та
порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних
процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Товариства;
5) забезпечення обміну інформацією між органами управління та ревізійною комісією
Товариства, а також між Товариством та акціонерами, іншими, заінтересованими у діяльності
Товариства особами та інвесторами згідно з встановленими Товариством процедурами щодо
надання інформації;
6) складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Товариства;
7) забезпечення взаємодії з професійними учасниками депозитарної системи України щодо
ведення обліку цінних паперів Товариства;
8) забезпечення взаємодії Товариства із фондовою біржею, до біржового списку якої включені
цінні папери Товариства;
9) координація роботи органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під
час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів,
викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших
операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;
10) забезпечення, в межах компетенції, взаємодії органів управління та відповідних структурних
підрозділів Товариства під час проведення перевірок Товариства Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом України, представлення
інтересів Товариства при розгляді справ щодо правопорушень на ринку цінних паперів та у сфері 

(061)720-49-85, 
ocb@motorsich.com
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корпоративного управління, порушених Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку;
11) підготовка проекту рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів Товариства та
проекту їх порядку денного;
12) забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням
про загальні збори Товариства, персонального повідомлення акціонерів та оприлюднення
повідомлення про проведення загальних зборів Товариства; повідомлення про проведення
загальних зборів Товариства осіб, які не є акціонерами, але участь яких в загальних зборах
Товариства є необхідною;
13) координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку
денного загальних зборів Товариства;
14) забезпечення процесу ознайомлення акціонерів (їх представників) та посадових осіб
Товариства з матеріалами та документами щодо питань порядку денного загальних зборів
Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням про
загальні збори Товариства;
15) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження зразків бюлетенів для голосування
на загальних зборах Товариства, забезпечення їх друку та належне зберігання до початку
проведення загальних зборів Товариства;
16) контроль за роботою реєстраційної комісії загальних зборів Товариства з метою недопущення
порушення прав акціонерів під час здійснення реєстрації для участі у загальних зборах
Товариства;
17) забезпечення взаємодії посадових осіб Товариства, голови загальних зборів Товариства,
членів реєстраційної та лічильної комісій з представниками Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку та акціонерів, під час здійснення ними нагляду за реєстрацією акціонерів,
проведенням загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків;
18) надання консультацій особам, які присутні на загальних зборах Товариства та акціонерам, які
беруть участь у загальних зборах Товариства, щодо порядку проведення загальних зборів
Товариства;
19) виконання функцій секретаря загальних зборів Товариства (у випадку прийняття відповідного
рішення наглядовою радою);
20) складання протоколу загальних зборів Товариства (у випадку обрання секретарем загальних
зборів);
21) здійснення контролю за повнотою та правильністю оформлення документів, що складаються
реєстраційною та лічильною комісіями, та інших документів, пов'язаних з проведенням
загальних зборів Товариства, опечатуванням бюлетенів для голосування. Забезпечення передачі
документів та матеріалів, що стосуються організації, скликання та проведення загальних зборів
Товариства, виконавчому органу Товариства для їх зберігання;
22) забезпечення повідомлення акціонерів та інших зацікавлених осіб, у порядку, передбаченому
законодавством України, статутом та положенням про загальні збори Товариства, про підсумки
голосування на загальних зборах Товариства;
23) ознайомлення новообраних членів Наглядової ради з встановленим порядком роботи органів
управління та ревізійної комісії Товариства;
24) організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;
25) забезпечення підготовки та проведення у порядку, передбаченому законодавством України,
статутом та положенням про Наглядову раду, засідань Наглядової ради, в тому числі у формі
заочного опитування;
26) ведення та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечення контролю за
виконанням рішень Наглядової ради;
27) надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень,
а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;
28) організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки
опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати
самооцінки Наглядовій раді;

© SMA 143077942 кв. 2020

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


1 2 3
29) здійснення інформаційної та організаційної підтримки діяльності комітетів Наглядової ради
(у разі їх створення);
30) забезпечення підготовки та розкриття у встановленому порядку регулярної та нерегулярної
інформації;
31) організація підготовки публічної інформації та забезпечення її оприлюднення на власному
веб-сайті Товариства;
32) ведення обліку скарг та звернень акціонерів, направлення їх для розгляду органами
управління та ревізійною комісією, а також посадовими особами Товариства, забезпечення їх
належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;
33) надання акціонерам Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язків, передбачених чинним
законодавством України;
34) вжиття заходів для попередження порушень прав акціонерів та прийняття участі у розв'язанні
спорів, які виникають у зв'язку з порушенням прав акціонерів Товариством, його органами та
посадовими особами;
35) надання в межах компетенції інформації про діяльність Товариства особам, до обов'язків яких
входить підтримка позитивного іміджу Товариства;
36) прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в
Товаристві.
Одночасно обіймає посаду начальника Відділу цінних паперів АТ "МОТОР СІЧ" (з лютого 2014 
року).
Попередня місце роботи заступник начальника Управління внутрішнього контролінгу АТ
"МОТОР СІЧ"(з 11.2013 року по 02.2014 року). У відповідності до Статуту корпоративний
секретар не є посадовою особою емітента. Особу внесено до Реєстру корпоративних секретарів 

 ФДМУ (сертифікат від 30.05.2014 №0400080-КС). Не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові
злочини.
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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. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
 відчуження простих іменних акцій емітетнта відсутня.

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: 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. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження простих іменних акцій 
емітетнта відсутня.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.30.06.2020 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2020.07.01

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 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), 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

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Середня кількість працівників 17580

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

8994 11787
814319 878907

6887526 6722957
12638616 12857078
5751090 6134121

75405 75991
1535 1535

0 0

0 0
0 0

8336631 8216965

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

97386 973861045Відстрочені податкові активи

115155 1014341090Інші необоротні активи

10607 8093
19601 19880

334698 3306621015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 354978 3551561016
    знос інвестиційної нерухомості 20280 244941017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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16976855 17128051
4561143 4360009
10997151 11359216
1408084 1399053

10477 9773
13 6
0 0
0 0

1261290 1657121

748458 842743
170423 142231
5274 30830

0 0
6059 8216

205514 478635

755717 583731

753459 581092
0 0

20259823 20979201
4623 4572

28601077 29200738

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

   

   

1680 19831166    Готівка

0 01160Поточні 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

135494 1384671190Інші 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

1695

280529 280529

0 0
1633799 1634626
408077 408077
5910 6737
70145 70145

19147740 19743299
0 0

0 0
330332 321049

94797 94797

3113526 3213638

641896 429744
473 473

114243 154302

939580 894996

4355338 4258501

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

Усього за розділом III

     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 21132213 21728599Усього за розділом I

1510
1515

168120 108934
1543139 1798008

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 977138 890850Цільове 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 31246 82848    розрахунками з бюджетом
1621 2651 57359        у тому числі з податку на прибуток
1625 41011 28316    розрахунками зі страхування
1630 102118 94111    розрахунками з оплати праці
1635 2321007 2389491Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 32314 32307Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 97554 116321Поточні забезпечення
1665 183 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 33713 35592Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

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

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

1700

1800
1900

0 0

0 0
28601077 29200738

     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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2020.07.01
КОДИ

14307794
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за І півріччя 2020 року

2220
Дохід від участі в капіталі

4728902 4066432
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2779407 2735921

1949495 1330511

0 0
0 0

0 0
0 0

630953 228202

0 0

506491 697895
194966 332850
833987 905095

0 0

0 0

1045004 0

0 377127

77284 136126

108780 104808
240 1111

349992 25626
0 0

663443 0

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

0 26592200
167 169Інші фінансові доходи

0 369718    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )
( () )
( () )

( () )

86288 92002    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123

© SMA 143077942 кв. 2020Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


595559 0

0 428577

2308389 3063193
1220944 1510802
260978 320944
488124 487278

1639800 2254899
5918235 7637116

2077990 2077990
2077990 2077990

286,6 (206,24)
286,6 (206,24)

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.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

(67884) (58859)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

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

0 0
0 0

827 383
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

827 383
0 0

827 383
596386 (428194)

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

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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2020.07.01
КОДИ

14307794
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І півріччя 2020 року

1379500 2144035

319519
23244 26323

3320496 2858831

2140 3737

0

0 0
0 0

10745 19625

969067 1198363

299252 559848

2093
312259

20124 9
2870 3357

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

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

   

666924

0

1777
257895

319519 6669243005Повернення податків і зборів

132 1193011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

13310 901673020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

222086 4337703100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

272124 3268603110Відрахувань на соціальні заходи

39580 2454963116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

38142803135Витрачання на оплату авансів 2862702

4784 3490

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

200422 3775073190Інші витрачання
225091 (900862)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

67 35393205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
9795 9803230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
7153 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 4813220    дивідендів

167 1393215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 143583250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
770 3603275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі
(66388) (207761)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

76428 2268183260    необоротних активів

6372 803255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

7 173355Сплату дивідендів

0 3152793305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

342649 807273350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

37311 448383360Витрачання 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
8717 193033390Інші платежі

(388684) 1703943395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(229981) (938229)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
755717 14555823405Залишок коштів на початок року
57995 (5836)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

583731 5115173415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2020.07.01
КОДИ

14307794
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Звіт про власний капітал
за І півріччя 2020 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 Код за ДКУД 1801005

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

5 6 7 8 9 10
1633799 70145

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1633799 70145

827 0

0 0

19161326 0

(13887)
301 0

595559 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

19147740 0

0 0

0 0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

21145799

301

595559

0

0

(13887)

0

0

21132213

827

0

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 827 0 0 0 0 827
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
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Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

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

827 0
1634626 70145

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

595559 0
19743299 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

596386
21728599

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.30.06.2020 Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

2020.07.01

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

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112

Середня кількість працівників 17842

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

8994 11787
814321 878909

6601482 6436436
12075542 12293978
5474060 5857542

23245 23245
1535 5664

0 0

0 0
0 0

7998443 7881841

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

97388 973861045Відстрочені податкові активи

115155 1014341090Інші необоротні активи

10619 8105
19613 19892

334698 3306621015
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 354978 3551561016
    знос інвестиційної нерухомості 20280 244941017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

0 01055Гудвіл при консолідації

© SMA 143077942 кв. 2020Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


17157399 17175423
4740468 4405324
10998014 11361010
1408329 1399296

10588 9793
13 6
0 0
0 0

1262225 1659235

663518 825689
170958 142753
5345 30915
219 271
0 0

223756 494262

761127 590667

758869 587634
0 0

20387969 21035951
4623 4572

28391035 28922364

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

   

   

1680 19831166    Готівка

10574 63751160Поточні 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

138180 1412701190Інші 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

1695

280529 280529

0 0
1606581 1606581
420390 420390
(164) (164)
71251 71251

18877343 19470190
0 0

0 0
333136 323775

94797 94797

3134108 3234142

641896 429744
103 103

114286 154345

1019674 910466

4422305 4260808

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

Усього за розділом III

     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 20834622 21427414Усього за розділом I

1510
1515

168120 108934
1560917 1815786

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви
1430 1387 1387Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1525 977138 890850Цільове 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 32886 84277    розрахунками з бюджетом
1621 2812 57359        у тому числі з податку на прибуток
1625 41376 28579    розрахунками зі страхування
1630 104696 96331    розрахунками з оплати праці
1635 2300880 2369262Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
1640 32314 32307Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
1650 0 0Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
1660 97650 116452Поточні забезпечення
1665 183 0Доходи майбутніх періодів
1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1690 36361 38942Інші поточні зобов’язання

( )
( )

( )
( )

1490 305 250Неконтрольована частка

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

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

1695

1700

1800
1900

4422305 4260808

0 0

0 0
28391035 28922364

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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2020.07.01
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 І півріччя 2020 року

2220
Дохід від участі в капіталі

4738987 4102356
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

2785827 2765480

1953160 1336876

0 0
0 0

0 0
0 0

631151 228428

0 0

512783 705923
195075 333003
835332 906890

0 0

0 0

1041121 0

0 380512

77284 136139

108916 104983
0 11

350000 22020
0 0

660695 0

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

0 26182200
1206 1882Інші фінансові доходи

0 366887    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

( () )
( () )
( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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592792 0

0 425747

2308389 3066949
1220944 1521756
260978 323242
488124 487969

1639800 2256405
5918235 7656321

2077738 2077738
2077738 2077738

285,3 (204,9)
285,3 (204,9)

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.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

(67903) (58860)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

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

0 0
0 0
0 0
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

0 0
0 0
0 0

592792 (425747)

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

592847 (425762)

(55) 15
592847 (425762)

(55) 15

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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2020.07.01
КОДИ

14307794
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за І півріччя 2020 року

1391837 2178733

319514
23275 26470

3335166 2876224

2140 3747

0

0 0
0 0

49854 57106

975891 1206859

303129 565607

4468
315530

33406 338
2870 12298

 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

   

666924

0

2977
260396

319519 6669243005Повернення податків і зборів

132 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

13311 922953020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

234028 4890193100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

274155 3294683110Відрахувань на соціальні заходи

39756 2456093116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

38144493135Витрачання на оплату авансів 2863070

4959 3505

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

226533 3978533190Інші витрачання
226979 (910887)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

67 35393205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів
9795 9803230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
7153 03200Надходження від реалізації:

    фінансових інвестицій

0 4813220    дивідендів

168 1523215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 143583250Інші надходження

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
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Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами
770 3603275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі
(66419) (207740)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

76460 2268903260    необоротних активів

6372 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
0 03340Інші надходження

7 173355Сплату дивідендів

0 3152793305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
0 03300Надходження від:

Власного капіталу

342649 807273350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

37311 448383360Витрачання 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
8717 193033390Інші платежі

(388684) 1703943395Чистий рух коштів від фінансової діяльності
(228124) (948233)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період
761127 14694273405Залишок коштів на початок року
57664 (5838)3410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

590667 5153563415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
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2020.07.01
КОДИ

14307794
Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"

Консолідований звіт про власний капітал
за І півріччя 2020 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
1606581 71251

0
0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

1606581 71251

0 0

0 0

18891077 0

(13734)
0 0

592847 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

18877343 0

0 0

0 0

(1387)

0
0

0

0

0

0

0

(1387)

0

0

20848051

0

592847

0

0

(13734)

0

0

20834317

0

0

305 20848356

0
0 0

(55) 592792

0 0

0

0 0

(13734)

0

0 0

305 20834622

0 0

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 0 0 0 0 0 0
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 0
0 0

0 0
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Примітки: Див.п.11 Приміток до Змісту цього Звіту

Войтенко С.А.

Касьян О.П.

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

0 0
1606581 71251

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

592847 0
19470190 0

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0
(1387)

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

592847
21427164

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0
0

(55) 592792
250 21427414

0
0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

3 421 5 6 7 8 9 10 11 12
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Пояснення щодо відсутності Приміток до проміжної власної та консолідованої фінансової 
звітності за 1 півріччя 2020 наведені у пункті 11 Приміток до Звіту
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ХV. Проміжний звіт керівництва

АТ «МОТОР СІЧ» будучи лідером авіаційній промисловості України, випускає широкий спектр 
авіадвигунів для літаків та гвинтокрилів різного призначення. Повний цикл створення сучасних 
авіаційних двигунів включає не лише розробку та виробництво, але і випробування, а також 
супровід в експлуатації і ремонт.
 У своїй діяльності впродовж  2-го кварталу 2020 року підприємство стикнулося з наступними 
ризиками.

 Поширення пандемії вірусу Covid-19 в Україні та в світі, спричинивши введення жорстких 
карантинних заходів призвело до максимального обмеження функціонування державних та 
приватних закладів. Внаслідок цього, а також завдяки різкому скороченню обсягів експортно-
імпортної діяльності  були сповільнені темпи виробництва, що викликало значні фінансові втрати
 та, як слідство, недостатьнє наповнення держбюджету багатьох країн, що має вплив на 
виконання контрактних зобов’язаннь. 

Галузеві ризики обумовлені специфікою продукції підприємства, яка не має значного попиту на 
українському ринку. В той же час робота на зовнішніх ринках вимагає постійної конкурентної 
боротьби з іноземними виробниками. Тому активна та послідовна маркетингова політика, 
орієнтована на пошук нових контрагентів та розширення ринків збуту – основна задача 
підприємства для забезпечення стабільних темпів виробництва.

Фінансові (валютні) ризики. АТ «МОТОР СІЧ», будучи експортоорієнтованим підприємством з 
досить довгим циклом виробництва, вимушено стикатися з валютними ризиками, викликаними 
несприятливими змінами курсів іноземних валют. Протидіяти цьому можливо шляхом вибору в 
якості валюти контракту валют зі стабільними показниками курсу, таких як долар США та євро. 
Саме ці валюти переважають в міжнародних контрактах АТ «МОТОР СІЧ». Здійснювання 
експортних та імпортних операцій підприємства в одній валюті також допомагає захищатись від 
валютних ризиків.
Правові ризики. Недосконала та суперечлива законодавча та нормативно-правова бази України, 
як і введення законодавчих обмежень та санкцій з боку інших країн можуть стать причинами 
правових ризиків, які негативно впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємства.  

 У 2020 році при здійсненні експортних операцій АТ «МОТОР СІЧ» стикалося з проблемами  при 
отриманні дозволів Державної служби експортного контролю України (ГСЭКУ): тривала і 
багатоступінчата процедура оформлення дозволів на міжнародні передачі товарів військового 
призначення і подвійного застосування; труднощі зі своєчасним виконанням гарантійних 
зобов'язань по експортованої продукції із-за необхідності додаткового отримання дозволів як на 
експорт самої послуги з гарантії, так і товарів для її виконання (запасних частин, інструментів і 
т.д.). 

 З метою зменшення правових ризиків АТ «МОТОР СІЧ» регулярно здійснює своєчасний 
моніторинг змін в законодавстві та ініціює поправки до чинних нормативних актів у області 
експортного контролю і митного оформлення товарів.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Ми, особи, які здійснюють управлінські функції та підписують проміжну  інформацію емітента за
 2 квартал 2020 року, наступним офіційно заявляємо про те, що наскільки нам відомо, проміжна 
фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 
вимагається згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», 
містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, 
прибутки та збитки 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 40*1 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
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