
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Генеральний 

директор 
      

Авраменко Володимир 

Федорович 

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

 
25.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

00373882 

4. Місцезнаходження 

емітента 

49051 Днiпропетровська область Iндустрiальний район мiсто Днiпро 

вулиця Журналiстiв, будинок 11 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

056 790-16-02 056 790-11-34 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
dnkf@avk.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
25.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 80 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 

  

26.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці http://dnkf.avk.ua/ua/shareholders 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. 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   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

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

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

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

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

будівництва) 

  

34. Примітки 28.04.2017 р. загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" прийняли рiшення 

1. Про змiну типу ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з Публiчного 

акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. 

2. Про змiну найменування ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" на "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. 

ДНIПРО". 

 

Вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням 

НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. за №2826 до складу рiчної  iнформацiї Приватного акцiонерного товариства не входить 

наступна iнформацiя: 

 "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", 

 "Iнформацiя про дивiденди", 

 "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент", 

 "Опис бiзнесу", 

 "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв" 

 "Текст аудиторського висновку (звiту)".  

 

Також до складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми з вiдповiдних причин: 

 

"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних 

осiб. 

 

"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - у Емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. 

 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" -  Емiтент не користувався послугами рейтингового агентства.  

 

"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента"- посадовi особи Емiтента не володiють 

акцiями емiтента. 

 

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

похiднi цiннi папери" - Емiтент не реєстрував випуски iнших цiнних паперiв, окрiм випуску простих iменних акцiй 

. 

 



"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 

вiдбувалося. 

 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї" - Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi.  

 

"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, "Iнформацiя про 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" - 

у звiтному перiодi Емiтент не приймав таких рiшень. 

 

"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", 

"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", 

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"- iпотечних цiнних 

паперiв не випускалося. 

 

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН",  "Iнформацiя про осiб, що володiють 

сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН"- ФОН вiдсутнi. 

 

"Рiчна фiнансова звiтнiсть"- рiчна фiнансова звiтнiсть складається за мiжнародними стандартами бухгалтерського 

облiку 

 

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

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва" - Емiтент не випускав цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. 

ДНIПРО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 ААВ № 192664 

3. Дата проведення державної реєстрації  04.10.1994 

4. Територія (область)  Днiпропетровська область 

5. Статутний капітал (грн.)  15389620.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1944 

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

10.82  ВИРОБНИЦТВО КАКАО, ШОКОЛАДУ ТА ЦУКРОВИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 46.36  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЦУКРОМ, ШОКОЛАДОМ І КОНДИТЕРСЬКИМИ ВИРОБАМИ" 

 49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" 

10. Органи управління 

підприємства 
Акціонерні товариства не заповнюють 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Дніпропетровське обласне управління АТ 

"Ощадбанк" 

2) МФО банку  305482 

3) Поточний рахунок  26000300482603 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 Дніпропетровське обласне управління АТ 

"Ощадбанк" 

5) МФО банку  305482 

6) Поточний рахунок  26000300482603 

 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

вантажiв автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, визначених 

Законом України "Про автомобiльний 

транспорт"                                                                                                

Серiя АВ № 525014    23.03.2010 Мiністерство транспорту та зв'язку України                                                                                                                                                                                                                       .  .                                                                                               

Опис Строк дiї ліцензії з 30.03.2010 року - необмежений. Лiцензiя отримана для здiйснення органiзацiї перевезення вантажiв. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1. Посада Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Авраменко Володимир Федорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1959 

5. Освіта** вища, Донецький інститут радянської торгівлі 

6. Стаж роботи (років)** 40 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "АВК КОНФЕКШІНЕРІ",  генеральний директор 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

10.06.2017 2 роки 

9. Опис    Одноосібним виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства, який 

обирається наглядовою радою Товариства.  

З Генеральним директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства такий контракт 

підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою Товариства. 

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень.  

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів 

та наглядової ради Товариства.  

Генеральний директор Товариства здійснює такі повноваження: 

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку і інші внутрішні документи Товариства, крім тих, 

затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або наглядової ради Товариства; 

- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, які необхідні для вирішення його завдань;  

- визначає організаційну структуру Товариства, приймає рішення про створеня, реорганізацію чи 

ліквідацію підрозділів Товариства, які необхідні для виконання цілей та завдань Товариства, затверджує їх 

положення чи інші документи, окрім тих підрозділів, створення, реорганізація чи ліквідація яких віднесена 

до виключної компетенції наглядової ради Товариства;  

- затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім тих, що затверджуються 

Загальними зборами або наглядовою радою Товариства), встановлює показники, розміри та строки їх 

преміювання;  

- надає на затвердження Загальним зборам річні звіти та баланси Товариства;  

- здійснює розпорядження майном Товариства в межах, передбачених цим Статутом, чинним 

законодавством; 

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;  

- представляє Товариство в усіх державних (урядових) організаціях та установах, включаючи будь-які суди 

(арбітраж), та інші органи влади, а також перед будь-якими іншими юридичними та фізичними особами як 

в Україні, так і за кордоном;  

- відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах; 

- встановлює ціни на продукцію (товари) Товариства та тарифи на послуги Товариства; 

- призначає на посади та звільняє керівників філій та представництв, інших  підрозділів Товариства, їх 

заступників; 

- наймає чи звільняє працівників Товариства, укладає чи розриває з працівниками трудові договори 

(контракти), контролює їх діяльність, визначає умови оплати їх праці; 

- відряджає працівників Товариства, в тому числі у закордонні, ділові поїздки;  

- видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 

- видає доручення (довіреності) на вчинення дій від імені Товариства; 

- вчиняє від імені Товариства усі правочини, укладає та підписує від імені Товариства угоди та договори з 

юридичними та фізичними особами резидентам та нерезидентами та забезпечує їх виконання. Значні 

правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, Генеральний директор Товариства має 

право вчиняти за наявності попереднього рішення відповідного органу Товариства про вчинення такого 

правочину, наданого згідно цього Статуту та чинного законодавства; 

- приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, виконує інші дії в межах 

повноважень, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, наглядової ради та контрактом, 

укладеним з ним. 

Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства без довіреності. 

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому законодавством 

України. 

Генеральним директором Товариства не може бути особа, яка є членом наглядової ради чи ревізійної комісії 

Товариства.  

В межах своєї компетенції Генеральний директор Товариства приймає рішення у вигляді наказів чи 

розпоряджень. У разі, якщо такі накази (розпорядження) оформлюються письмово, вони підписуються 



Генеральним директором Товариства та скріплюються печаткою Товариства. Накази (розпорядження) 

Генерального директора є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.  

Накази (розпорядження) Генерального директора Товариства, що оформлені письмово, зберігаються за 

місцезнаходженням Товариства і мають бути видані для ознайомлення акціонерам, членам наглядової ради 

та ревізійної комісії  на їх вимогу.  

Генеральний директор Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати 

можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, 

Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням наглядової ради 

Товариства. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, 

контрактом, що укладається з ним.  

Генеральний директор Товариства несе відповідальність згідно з чинним законодавством, контрактом, що 

укладається з ним.  

Отримує заробітну плату згідно контракту. 

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді: з 10.06.2017 р. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- генеральний директор ПРАТ «АВК», м. Донецьк;  

- директор та генеральний директор ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI», м. Київ. 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiни в персональному складi протягом звiтного року: Наглядовою радою ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" прийнято рiшення 

(Протокол № 117 вiд 08.06.17 р.) призначити Авраменка Володимира Федоровича (паспорт СО 071492 

виданий 02.03.1999 р. Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) на посаду Генерального директора 

ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНIПРО» з 10 червня 2017 року. 

 

1. Посада Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гаврисьо Ольга Михайлiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта** вища: Донецький iнститут радянської торгiвлi за 

спецiальнiстю: бухгалтерський облiк та аналiз господарської 

дiяльностi 

6. Стаж роботи (років)** 40 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

головний бухгалтер ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. 

Дніпропетровськ». 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

12.01.2009 безстроково 

9. Опис    Витяг з посадової iнструкцiї: 

3. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

Головний бухгалтер: 

3.1. При призначеннi на посаду приймає справи. 

3.2. Забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського 

облiку, складання та подання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi. 

3.3. Визначає, формулює, планує, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського та податкового облiку 

фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. 

3.4. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, 

розрахункiв i платiжних зобов'язань, за проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних 

активiв, товаро-матерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї 

бухгалтерського облiку та звiтностi. 

3.5. Веде роботу, спрямовану на дотримання суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни, 

дотримання законностi списання з облiку дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежить за 

збереженням бухгалтерських документiв, оформленням i здаванням їх згiдно встановленого порядку в архiв. 

3.6. Надає методичну допомогу працiвникам бухгалтерiї з питань бухгалтерського облiку, контролю, 

звiтностi. Керує працiвниками бухгалтерiї пiдприємства. 

3.7. Контролює вiдповiднiсть завдань i функцiй, якi виконуються працiвниками бухгалтерiї, затвердженої 

нормативної документацiї (ДI, ПП i т.д.). 

Своєчасно вносить необхiднi змiни. 

3.8. Веде роботу з резервом кадрiв на посаду головного бухгалтера 

3.9. При звiльненнi передає справи призначеному керiвником посадовiй особi. 

4. ПРАВА 

Головний бухгалтер має право: 

4.1.В межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи. 

4.2.Действовать вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаєминах зi структурними 

пiдроздiлами та iншими органiзацiями. 



4.3. Вимагати та отримувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i 

документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв. 

4.4. Вносити на розгляд директора пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи вiддiлу: призначенню, 

перемiщенню, звiльненню працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у 

тому числi матерiальних, змiни посадових iнструкцiй. 

4.5.Прiнiмать рiшення щодо забезпечення працiвникiв засобами працi для виконання ними службових 

обов'язкiв. 

4.6. Вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi посадових обов'язкiв i прав. 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть: 

5.1. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язкiв, що передбаченi даною посадовою 

iнструкцiєю. 

5.2. За недостовiрнiсть даних, що надаються. 

5.3. За порушення правил внутрiшнього трудового розпорядку, нормативно - правових актiв з охорони 

працi, протипожежного захисту, виробничої санiтарiї. 

5.4. За розголошення конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї, що є комерцiйною таємницею. 

5.5. За заподiяну пiдприємству матерiальної шкоди. 

5.6. За правопорушення, скоєнi в процесi здiйснення своєї дiяльностi. 

Отримує заробітну плату згідно штатного розкладу. 

Іншу винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 40 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 9 років. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- головний бухгалтер ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ». 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. 

 

 

 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Галета Людмила Василiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта** вища: Київський технологiчний iнститут харчової 

промисловостi за спецiальнiстю: економiка та органiзацiя 

промисловостi продовольчих товарiв 

6. Стаж роботи (років)** 34 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Провідний економіст  ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К."  

м. Днiпропетровськ" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.04.2015 на 3 роки 

9. Опис    Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом 

а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.  

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на 

Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

Члени ревізійної комісії  мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених 

чинним законодавством, цим Статутом.  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 

ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:  

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Отримує заробітну плату на посаді провідного економіста планово-економічного відділу ПРАТ 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" згідно штатного розкладу. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 34 роки. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 3 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- заступник начальника планово-економiчного відділу та провідного економіста планово-економічного 

відділу ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". 

- Голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ». 



На теперішній час обіймає посаду провідного економіста планово-економічного відділу ПРАТ 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було.  

 

 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Казакевич Тетяна Леонідівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** вища, Дніпропетровська гірнична академія, технолог 

машинобудування 

6. Стаж роботи (років)** 19 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

технiк-технолог цеху №5, ПАТ "Кондитерська фабрика 

"А.В.К." м. Днiпропетровськ" 

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.04.2015 на 3 роки 

9. Опис    Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом 

а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.  

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на 

Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

Члени ревізійної комісії  мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених 

чинним законодавством, цим Статутом.  

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за За підсумками 

перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна 

комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:  

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Отримує заробітну плату на посаді майстер зміни  ВЦ 5 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. 

ДНIПРО" згідно штатного розкладу. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 19 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 6 міс 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- технiк-технолог цех №5 ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Днiпропетровськ",  

- технолог цеху №4 ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Днiпропетровськ", 

- Член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ».        

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. 

 

 

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Золотухіна Олена Олександрівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1979 

5. Освіта** середньоспеціальне, Дніпропетровське медичне училище, 

фельдшер 

6. Стаж роботи (років)** 18 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

комiрник виробничого цеху №2, ПАТ "Кондитерська фабрика 

"А.В.К." м. Днiпропетровськ" 

 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

15.04.2015 на 3 роки 

9. Опис    Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом 

а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.  

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на 

Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  

Члени ревізійної комісії  мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених 

чинним законодавством, цим Статутом.  



Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року.  

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 

ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:  

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;  

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.  

Отримує заробітну плату на посаді технiк-технолог виробничого цеху №2 ПАТ "Кондитерська фабрика 

"А.В.К." м. Днiпропетровськ" ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" згідно штатного 

розкладу. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 18 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 5 років. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

- технiк-технолог виробничого цеху №2 ПАТ "Кондитерська фабрика "А.В.К." м. Днiпропетровськ". 

- Член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Кондитерська фабрика «А.В.К.» м. Дніпропетровськ» 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiн в персональному складi протягом звiтного року не було. 

 

 

1. Посада Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Гавшин Василь Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1965 

5. Освіта** Донецький національний університет, спеціальність 

"Правознавство", кваліфікація "Юрист" 

6. Стаж роботи (років)** 27 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

директор з правового забезпечення ТОВ "АВК 

КОНФЕКШIНЕРI" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

31.05.2017 до наступних рiчних зборiв 

9. Опис    До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 

законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.  

До виключної компетенції наглядової ради належить:  

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього 

Статуту та у випадках, встановлених законом; 

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, 

передбачених цим Статутом;  

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг;  

- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;  

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 

зборів відповідно до цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного 

законодавства;  

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб, а також про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, 

філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, - - вирішення питань, віднесених до компетенції 

наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених чинним законодавством та 

цим Статутом;  

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  



- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 

депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг;  

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 

- здійснення повноважень власника щодо дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, створених 

(заснованих) Товариством, або учасником яких є Товариство, крім випадків, встановлених цим Статутом 

стосовно вчинення значних  правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, які утворюються за 

рішенням Загальних зборів; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним 

законодавством, цим Статутом.  

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися 

іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним 

законодавством. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 27 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді: з 31.05.2017. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- начальник управлiння правового супроводження бiзнес-процессiв дирекцiї з правового забезпечення ТОВ 

«МЕТIНВЕСТ ХОЛДIНГ»; 

- начальник юридичного департаменту ПрАТ «АВК»; 

- 03.02.2015р. - директор з правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI»; 

- директор з правового забезпечення ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI». 

- Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа не є акціонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним 

директором. 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiни в персональному складi протягом звiтного року: Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» (Протокол № 116 вiд 31.05.2017 р.) Гавшина Василя 

Вiкторовича обрано Головою Наглядової ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

 

1. Посада Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Радчук Андрій Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1983 

5. Освіта** Приватний навчальний заклад "Міжнародний економіко-

гуманітарний університет імені академіка Степана 

Дем'янчука", спеціальність "Інформатика", кваліфкація 

"Спеціалист з інформатики, викладач інформатики" 

6. Стаж роботи (років)** 11 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

заступник генерального директора з логiстики ПрАТ "АВК" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.04.2017 до наступних рiчних зборiв 

9. Опис    До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 

законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.  

До виключної компетенції наглядової ради належить:  

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього 

Статуту та у випадках, встановлених законом; 

- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, 

передбачених цим Статутом;  

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг;  

- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;  



- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 

зборів відповідно до цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного 

законодавства;  

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб, а також про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, 

філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, - - вирішення питань, віднесених до компетенції 

наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених чинним законодавством та 

цим Статутом;  

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 

депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг;  

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 

- здійснення повноважень власника щодо дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, створених 

(заснованих) Товариством, або учасником яких є Товариство, крім випадків, встановлених цим Статутом 

стосовно вчинення значних  правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, які утворюються за 

рішенням Загальних зборів; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним 

законодавством, цим Статутом.  

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися 

іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним 

законодавством. 

Отримує заробітну плату на посаді директор з логістики ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. 

ДНІПРО". 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 11 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді: з 28.04.2017. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- начальник департаменту збутової логiстики ПрАТ «АВК»:; 

- директор з логiстики ПрАТ «АВК»:; 

- заступник генерального директора з логiстики ПрАТ «АВК»:. 

- директор ланцюга поставок i логiстичних операцiй ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI». 

- Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа не є акціонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним 

директором. 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiни в персональному складi протягом звiтного року: Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 вiд 

28 квiтня 2017 року) призначити на посаду Члена Наглядової Ради Радчука Андрiя Вiкторовича. 

 

1. Посада Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Приставакіна Лариса Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1966 

5. Освіта** Донецький державний університет, спеціальність 

"Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності", 

кваліфікація "Економіст" 

6. Стаж роботи (років)** 36 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

фiнансовий директор ПрАТ "АВК" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

28.04.2017 до наступних рiчних зборiв 

9. Опис    До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним 

законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.  

До виключної компетенції наглядової ради належить:  

- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;  

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього 

Статуту та у випадках, встановлених законом; 



- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, у випадках, 

передбачених цим Статутом;  

- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;  

- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством; - обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг;  

- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;  

- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних 

зборів відповідно до цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного 

законодавства;  

- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб, а також про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, 

філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, - - вирішення питань, віднесених до компетенції 

наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 

- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, визначених чинним законодавством та 

цим Статутом;  

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або 

депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розміру оплати його послуг;  

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють 

спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону; 

- здійснення повноважень власника щодо дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, створених 

(заснованих) Товариством, або учасником яких є Товариство, крім випадків, встановлених цим Статутом 

стосовно вчинення значних  правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;  

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, які утворюються за 

рішенням Загальних зборів; 

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із чинним 

законодавством, цим Статутом.  

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися 

іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним 

законодавством. 

Винагороду, в тому числі в натуральній формі, посадова особа не одержувала. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи 36 років. 

Загальний стаж роботи на даній посаді 2 роки. 

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- фiнансовий директор ПрАТ «АВК». 

- фiнансовий директор ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI». 

- Член Наглядової Ради ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа не є акціонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв та не є незалежним 

директором. 

На інших підприємствах посад не обіймає. 

Змiни в персональному складi протягом звiтного року: Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 вiд 

28 квiтня 2017 року) призначити на посаду Члена Наглядової Ради Приставакiну Ларису Миколаївну. 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Головний 

бухгалтер 

Гаврисьо Ольга 

Михайлiвна 
 3 0.00037037952 3 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Галета Людмила 

Василiвна 
 1 0.00012345984 1 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Казакевич Тетяна 

Леонiдiвна 
 128 0.01580285933 128 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Золотухiна Олена 

Олександрiвна 
 128 0.01580285933 128 0 0 0 

Усього 260 0.03290835151 260 0 0 0 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

АВК КОНФЕКШIНАРI ХОЛДIНГЗ 

ЛIМIТЕД (A.V.K. CONFECTIONERY 

HOLDINGS LIMITED ) 

НЕ313608 
КIПР" 1095  д/н м. Нiкосiя Лампусас, 

1 
630176 77.801427195733 614608 15568 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 630176 79.761743535091 614608 15568 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 28.04.2017 

Кворум зборів 75.879 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний): 

1)  Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

"А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК". 

2)  Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акцiонерiв. 

3)  Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

4)  Про розгляд звiту Наглядової ради ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 

ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

5)  Про розгляд звiту виконавчого органу ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу 

ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

6)  Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

7)  Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

8)  Про затвердження рiчного звiту ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

9)  Про розподiл прибутку або збиткiв ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк та затвердження плану розподiлу прибутку на 2017 рiк.  

10)  Про виплату дивiдендiв та їх розмiр. 

11)  Про змiну типу ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з Публiчного 

акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. 

12)  Про змiну найменування ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" на "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА 

"АВК" М. ДНIПРО". 

13)  Про затвердження змiн до Статуту ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" (далi в текстi ТОВАРИСТВО) шляхом викладення його в новiй редакцiї.  

14)  Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання Статуту ТОВАРИСТВА в новiй редакцiї.  

15)  Про затвердження змiн до внутрiшнiх положень ТОВАРИСТВА шляхом викладення їх у новiй 

редакцiї. 

16)  Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 

17)  Про змiну кiлькiсного складу Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 

18)  Про обрання членiв Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 

19)  Про затвердження умов цивiльно-правових та трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА, встановлення розмiру їх винагороди.  

20)  Про обрання особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових та трудових договорiв 

(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 

21)  Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ТОВАРИСТВОМ протягом 

одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: 

голова комiсiї -  Галета Юрiй Васильович 

член комiсiї - Бондар Катерина Михайлiвна 

член комiсiї - Крячун Нiна Iванiвна 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

2.1. Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах 

акцiонерiв та бюлетеня для кумулятивного голосування: Кожний бюлетень для голосування на загальних 

зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi  бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв - власникiв 

голосуючих акцiй для участi у вiдповiдних загальних зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, яка 

видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї. 

2.2. Схвалити фактичний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для 

кумулятивного голосування, який застосовувався на цих та на всiх попереднiх загальних зборах акцiонерiв 

ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК". 

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

3.1. Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Гаряжа Олега Iвановича  

3.2. Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Будко Тамару Григорiвну  

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

4.1.Прийняти звiт Наглядової ради ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 



ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк до вiдома. 

4.2. Визнати роботу Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" i положенням його установчих 

документiв.  

4.3. Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк.  

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

5.1. Прийняти звiт Генерального директора ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк до вiдома. 

5.2. Роботу Генерального директора ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" в 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 

дiяльностi ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" i положенням його 

установчих документiв. 

5.3. Затвердити звiт Генерального директора  ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк.  

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

6.1.Прийняти звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк до вiдома. 

6.2. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi ПАТ 

КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" i положенням його установчих 

документiв. 6.3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк.  

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити звiт та висновки зовнiшнього аудитора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОНТРОЛЬ-АУДИТ" ЄДРПОУ 22022137 щодо 

рiчного звiту ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 рiк. 

З 8-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Затвердити рiчний звiт ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" за 2016 

рiк. 

З 9-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

9.1. Встановити, що чистий прибуток за 2016 рiк в сумi 202 000 (двiстi двi тисячi) грн., у зв'язку зi 

збитками минулих перiодiв, в повному обсязi спрямовується на поповнення власних обiгових коштiв. 

9.2. У 2017 р. затвердити розподiл прибутку наступним чином: 100% прибутку направити на покриття 

збиткiв минулих перiодiв. 

З 10-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Дивiденди не виплачувати. Отриманий у 2016 роцi прибуток у розмiрi 202 000 (двiстi двi тисячi) грн. 

спрямувати на поповнення обiгових коштiв Товариства.  

З 11-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Прийняти рiшення про змiну типу ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з Публiчного акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство. 

Приватне акцiонерне товариство є повним правонаступником всiх прав та обов'язкiв Публiчного 

акцiонерного товариства. Визначити - строк набрання чинностi дiйсного рiшення - з 01 червня 2017 р. 

З 12-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Прийняти рiшення про змiну найменування ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" з "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" на 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО". Визначити - строк набрання чинностi дiйсного 

рiшення - з 01 червня 2017 р. 

З 13-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Внести змiни та доповнення до Статуту ТОВАРИСТВА, шляхом затвердження Статуту ТОВАРИСТВА в 

новiй редакцiї. Визначити - строк набрання чинностi дiйсного рiшення - з 01 червня 2017 р. 

З 14-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Доручити Генеральному директору ТОВАРИСТВА пiдписати Статут у новiй редакцiї та провести 

державну реєстрацiю Статуту. 

З 15-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Вiдмiнити дiючi та затвердити новi внутрiшнi положення, що регламентують дiяльнiсть органiв 

управлiння ТОВАРИСТВА. Визначити - строк набрання чинностi дiйсного рiшення - 01 червня 2017 р. 

З 16-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Припинити з 28.04.2017 р. повноваження Голови та членiв Наглядової ради ТОВАРИСТВА. 

З 17-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради ТОВАРИСТВА у кiлькостi 5 (п'ять) осiб. 

З 18-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Обрати наглядову раду ПАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК" на строк 

до наступних рiчних загальних зборiв Товариства у складi п'яти осiб, а саме: 

1)  Гавшина Василя Вiкторовича 

2)  Самсонова Олександра Анатолiйовича 

3)  Радчук Андрiя Вiкторовича 

4)  Бабець Романа Володимировича 



5)  Приставакiної Лариси Миколаївни 

З 19-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

19.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради 

ТОВАРИСТВА. 

19.2. Затвердити, що цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради ТОВАРИСТВА 

укладатимуться на безоплатнiй основi. 

З 20-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Уповноважити Генерального директора ТОВАРИСТВА у встановленому законодавством України та 

Статутом ТОВАРИСТВА порядку укласти та пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ТОВАРИСТВОМ 

та обраними членами Наглядової ради. 

З 21-го питання порядку денного прийняте рiшення: 

Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятись ТОВАРИСТВОМ у перiод з 28.04.2017 до 

28.04.2018 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких перевищує 25 вiдсоткiв 

активiв ТОВАРИСТВА за даними рiчної фiнансової звiтностi: 

-  правочини з продажу продукцiї, що виробляється ТОВАРИСТВОМ, вартiсть кожного правочину не 

повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн.; 

-  правочини з закупiвлi ТОВАРИСТВОМ матерiалiв та сировини, вартiсть кожного правочину не повинна 

перевищувати 500 000,00 тис. грн.; 

-  правочини, що укладаються ТОВАРИСТВОМ з метою забезпечення виконання власних зобов'язань 

та/або зобов'язань третiх осiб, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 250 000,00 тис. грн. 

Всi питання по порядку денному розглянутi. З усiх питань порядку денного проведено голосування та 

прийняти вiдповiднi рiшення. 

Зауважень, пропозицiй та доповнень до перелiку питань порядку денного не надходило. 

 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

03.12.2010 № 216/04/1/10 

Днiпропетровське 

територiальне 

управлiння 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000141253 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
19.00 790073 15011387.00 

97.5400000000

00 

Опис 

ЗАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК" згідно рішення акціонерів, прийнятого 14 вересня 2011 року, перейменовано у ПАТ 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про 

акціонерні товариства"). У зв'язку з цим свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 216/04/1/10 від 03 грудня 2010 року було оновлене та видано 14 грудня 2011 

року. 

03.12.2010 № 217/04/1/10 

Днiпропетровське 

територiальне 

вiддiлення 

Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA 400141626 

Акція 

привілейова

на 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
19.00 19907 378233.00 

2.46000000000

0 

Опис 

ЗАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК" згідно рішення акціонерів, прийнятого 14 вересня 2011 року, перейменовано у ПАТ 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про 

акціонерні товариства"). У зв'язку з цим свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 217/04/1/10 від 03 грудня 2010 року було оновлене та видано 14 грудня 2011 

року. 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 
188014.00

0 

196016.00

0 
0.000 0.000 

188014.00

0 

196016.00

0 

- будівлі та споруди 
108341.00

0 

121405.00

0 
0.000 0.000 

108341.00

0 

121405.00

0 

- машини та обладнання 65166.000 60137.000 0.000 0.000 65166.000 60137.000 

- транспортні засоби 169.000 142.000 0.000 0.000 169.000 142.000 

- земельні ділянки 6467.000 6467.000 0.000 0.000 6467.000 6467.000 

- інші 7871.000 7865.000 0.000 0.000 7871.000 7865.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 
188014.00

0 

196016.00

0 
0.000 0.000 

188014.00

0 

196016.00

0 

 

Пояснення :  Протягом звітного періоду відбулось надходження основних засобів на 

первісну вартість 29057 тис.грн., у тому числі: 

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 20532 тис.грн.; 

" машини та обладнання - 3909 тис.грн.; 

" інструменти, прилади та інвентар - 719 тис.грн.; 

" інші основні засоби - 69 тис.грн.; 

" інші необоротні активи - 3828 тис.грн. 

Протягом 2017 року відбулось вибуття основних засобів вартістю 6 тис.грн. (а саме: 

первісною вартістю 223 тис. грн. та зносом - 217 тис.грн.), а саме по групах: 

" машини та обладнання - 3 тис.грн. (первісна вартість - 20 тис.грн., знос - 

17 тис.грн.); 

" транспортні засоби - 0 тис.грн. (первісна вартість - 4 тис.грн., знос - 4 

тис.грн.); 

" інструменти, прилади та інвентар - 0 тис.грн. (первісна вартість - 59 

тис.грн., знос - 59 тис.грн.); 

" інші основні засоби - 3 тис.грн. (первісна вартість - 84 тис.грн., знос - 81 

тис.грн.); 

" інші необоротні матеріальні активи - 0 тис.грн. (первісна вартість - 56 

тис.грн., знос - 56 тис.грн.). 

Сума нарахованого зносу (амортизації) склала 21048 тис.грн. 

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 7468 тис.грн.; 

" машини та обладнання - 8936 тис.грн.; 

" транспортні засоби - 27 тис.грн.; 

" інструменти, прилади та інвентар - 1004 тис.грн.; 

" інші основні засоби - 146 тис.грн.; 

" інші необоротні матеріальні активи - 3467 тис.грн. 

Протягом звітного періоду відбулось коливання розміру капітальних інвестицій (а 

саме капітального будівництва та придбаних, але не введених в експлуатацію 

основних засобів) а саме в результаті надходжень на суму 12335 тис.грн. та 

введення в експлуатацію або списання на суму 13236 тис.грн..    

Аналітичний облік основних засобів ведеться на типових картках (ОЗ-1, ОЗ-2, та 

ін.), синтетичний - на рахунках класу 10 "Основні засоби" , 11 "Інші незворотні 

матеріальні активи" та механізовано. На кожний придбаний об'єкт основних засобів 

заводиться інвентарна картка та присвоюється інвентарний номер. 



За станом на 31.12.2017р. на балансі Товариства значаться основні засоби первісною 

вартістю 282399 тис.грн., знос яких становить 86383 тис.грн. та залишкова вартість 

- 196016 тис.грн., у тому числі: 

" земельні ділянки - 6467 тис.грн. (первісна вартість - 6467 тис.грн., знос - 

0 тис.грн.); 

" будинки, споруди та передавальні пристрої - 121405 тис.грн. (первісна 

вартість - 150645 тис.грн., знос - 29240 тис.грн.); 

" машини та обладнання - 60137 тис.грн. (первісна вартість - 94162 тис.грн., 

знос - 34025 тис.грн.); 

" транспортні засоби - 142 тис.грн. (первісна вартість - 3571 тис.грн., знос - 

3429 тис.грн.); 

" інструменти, прилади та інвентар - 1747 тис.грн. (первісна вартість - 9034 

тис.грн., знос - 7287 тис.грн.); 

" багаторічні насадження - 0 тис.грн. (первісна вартість 5 тис.грн., яка 

дорівнює зносу); 

" інші основні засоби - 198 тис.грн. (первісна вартість - 1514 тис.грн., знос 

- 1316 тис.грн.); 

" інші необоротні матеріальні активи - 5920 тис.грн. (первісна вартість - 

17001 тис.грн., знос - 11081 тис.грн.); 

" незавершені капітальні інвестиції - 3314 тис.грн.. 

 

Ступiнь зносу основних засобiв: 

" будинки, споруди та передавальнi пристрої - 19,4 %; 

" машини та обладнання - 36,13 %; 

" транспортнi засоби - 96,02 %; 

" iнструменти, прилади та iнвентар - 80,66 %; 

" багаторiчнi насадження - 100 %; 

" iншi основнi засоби - 86,92 %; 

" iншi необоротнi матерiальнi активи - 65,18 %. 

Станом на 31.12.2017р. Товариство має основні засоби (1881 об'єкт), які 

знаходяться у заставі балансовою вартістю 143508 тис.грн., а саме з груп "Будинки, 

споруди та передавальні пристрої", "Машини та обладнання" , "Транспортні засоби" , 

"Інструменти, прилади, інвентарь" та " Інші Оосновні засоби".  

Основними умовами користування основними засобами на пiдприємствi є використання 

їх в належному робочому станi, обслуговування згiдно графiкiв планово-

попереджувальних ремонтiв, проведення ремонтiв у разi виникнення поломок.Обмежень 

на використання не має. 

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 185590 184541 

Статутний капітал (тис.грн.) 15390 15390 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 15390 15390 

Опис Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих 

активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його 

зобов'язань перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(185590.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(15390.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 3014.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 383823.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 386837.00 Х Х 

Опис Прострочених зобов`язань немає. Всi заборгованостi поточнi. 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 

граничної 

сукупності 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 28.04.2017 
Загальні збори 

акцiонерiв 
250000.000 517245.000 48.33299500200 

Продукцiя, що 

виробляється ПАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

03.05.2017 
http://dnkf.avk.ua/ua/sh

areholders/ 

Опис 

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» № 37 вiд 28.04.2017р. вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини з продажу продукцiї, що виробляється ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 250 000,00 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 517 245,00 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 48,33 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 790 073 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 акцiй. 

2 28.04.2017 
Загальні збори 

акцiонерiв 
500000.000 517245.000 96.66599000500 

Закупiвля ПАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК» 

матерiалiв та сировини. 

03.05.2017 
http://dnkf.avk.ua/ua/sh

areholders/ 

Опис 

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» № 37 вiд 28.04.2017 р. вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини з закупiвлi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» матерiалiв 

та сировини  

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 500 000,00 тис. грн. 



Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 517 245,00 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 96,67 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 790 073 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 акцiй. 

3 28.04.2017 
Загальні збори 

акціонерів 
250000.000 517245.000 48.33299500200 

Правочини, що 

укладаються ПАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА 

ФАБРИКА «А.В.К.» М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК» з 

метою забезпечення 

виконання власних 

зобов’язань та/або 

зобов’язань третiх осiб. 

03.05.2017 
http://dnkf.avk.ua/ua/sh

areholders/ 

Опис 

Протоколом Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» № 37 вiд 28.04.2017р. вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту, прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, що укладаються ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» з 

метою забезпечення виконання власних зобов’язань та/або зобов’язань третiх осiб  

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 250 000,00 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 517 245,00 тис. грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 48,33 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 790 073 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, 

що проголосували «за» - 614 608 акцiй; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0 акцiй. 

 



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

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

28.04.2017 03.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

28.04.2017 03.05.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

28.04.2017 03.05.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                   

31.05.2017 01.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

01.06.2017 02.06.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                                                                                             

08.06.2017 09.06.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше д/н 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити) у 2017 р. позачергові загальні збори не проводились 

 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :   
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

  

 



Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) д/н 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

д/н 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  9 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         д/н д/н 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

д/н 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      д/н 

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                           д/н 



 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                             

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  3  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Ні Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 

(так/ні )   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   



Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         Змінено зовнішнього аудитора за вимогою нового директора з економіки підприємства. 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 



 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант             X   

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

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

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            

 

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

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 

 

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

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  

Ні 

 

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

вкажіть дату його прийняття:      ;  

яким органом управління прийнятий:   

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  



укажіть, яким чином її оприлюднено:   

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  

   
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

за ЄДРПОУ 00373882 

Територія  ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 1210137200 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО КАКАО, ШОКОЛАДУ ТА 

ЦУКРОВИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

за КВЕД 10.82 

Середня кількість працівників  1944   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 49051 Днiпропетровська область Iндустрiальний район мiсто 

Днiпро вулиця Журналiстiв, будинок 11, т.056 790-22-28 

 

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

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 65 46 

-- 

первісна вартість 1001 455 454 -- 

накопичена амортизація 1002 390 408 -- 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 942 3314 -- 

Основні засоби 1010 188014 196016 -- 

первісна вартість 1011 253565 282399 -- 

знос 1012 65551 86383 -- 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 189021 199376 -- 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 8341 9701 

-- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 280349 304368 

-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 11018 16049 

-- 

з бюджетом 1135 14370 5422 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1458 1760 -- 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10495 28554 -- 

Рахунки в банках 1167 10495 28554 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 20 2087 -- 

Інші оборотні активи 1190 2173 5110 -- 

Усього за розділом II 1195 328224 373051 -- 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

-- 

Баланс 1300 517245 572427 -- 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 15390 15390 

-- 

Капітал у дооцінках 1405 64456 58509 -- 

Додатковий капітал 1410 3229 3229 -- 

Резервний капітал 1415 3847 3847 -- 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 97619 104615 -- 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 184541 185590 -- 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 7050 6339 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 62299 61800 -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 69349 68139 -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 239973 269752 -- 

розрахунками з бюджетом 1620 2152 3014 -- 

у тому числі з податку на прибуток 1621 223 262 -- 

розрахунками зі страхування 1625 2061 2890 -- 

розрахунками з оплати праці 1630 7410 10178 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 26 225 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 73 72 

-- 

Поточні забезпечення 1660 9617 10485 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- 19098 -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 2043 2984 -- 

Усього за розділом IІІ 1695 263355 318698 -- 

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

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 517245 572427 -- 

 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Авраменко Володимир Федорович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гаврисьо Ольга Михайлiвна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

за ЄДРПОУ 00373882 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 897388 822581 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (821691) (753641) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 75697 68940 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 9029 12582 

Адміністративні витрати  2130 (26215) (21031) 

Витрати на збут 2150 (44792) (42545) 

Інші операційні витрати  2180 (12599) (16541) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 1120 1405 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 26 -- 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (1) (5) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 1145 1400 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -815 -1198 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 330 202 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

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 -- -- 

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 330 202 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 138301 122727 

Витрати на оплату праці 2505 169176 132510 

Відрахування на соціальні заходи 2510 36975 29346 

Амортизація 2515 21067 20966 

Інші операційні витрати 2520 142458 121848 

Разом 2550 507977 427397 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 -- -- 

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 -- -- 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Авраменко Володимир Федорович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гаврисьо Ольга Михайлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

за ЄДРПОУ 00373882 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 837699 647547 

Повернення податків і зборів 3005 -- 39 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 2980 3 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 149941 118661 

Надходження від повернення авансів 3020 336 26598 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 805 220 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 14 

Надходження від операційної оренди 3040 33 1481 

Інші надходження 3095 345 2989 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (603055) (471898) 

Праці 3105 (129698) (101432) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (35947) (29245) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (36390) (27910) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1407) (847) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (34983) (27063) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (148617) (137539) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (2) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (4) (--) 

Інші витрачання 3190 (18696) (4602) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 19732 24924 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 21 736 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (3391) (21566) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3370 -20830 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (32) (7) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -32 -7 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 16330 4087 

Залишок коштів на початок року 3405 10495 6409 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1729 -1 

Залишок коштів на кінець року 3415 28554 10495 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Авраменко Володимир Федорович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гаврисьо Ольга Михайлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 12 31 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

за ЄДРПОУ 00373882 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15390 64456 3229 3847 97619 -- -- 184541 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 15390 64456 3229 3847 97619 -- -- 184541 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 330 -- -- 330 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -38 -- -- -38 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -5947 -- -- 6704 -- -- 757 

Разом змін у капіталі 4295 -- -5947 -- -- 6996 -- -- 1049 

Залишок на кінець року 4300 15390 58509 3229 3847 104615 -- -- 185590 

 
  

 

 

Генеральний директор ________________ Авраменко Володимир Федорович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Гаврисьо Ольга Михайлiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

д/н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА У 

ФОРМІ ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКА - 

АУДИТ" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
24647491 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ, будинок 26 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

1715 

26.01.2001 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

 

А 

002882 

02.07.1996 

02.07.2020 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 
0671 

23.02.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 
02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) не має 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
11 

14.03.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 02.04.2018 - 20.04.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 45000.00 

 

 


