
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова комiсiї 
з припинення 

      
Ткачов Євгенiй Григорович 

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

                        М.П. 
27.04.2016 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство  "Кiровоградський завод дозуючих 
автоматiв" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00226514 

4. Місцезнаходження 
емітента 

25007 Кiровоградська область Ленiнський м. Кiровоград пров. 
Експериментальний, 2 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

0522 350900 0522 350900 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

tkachov@dozator.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

25.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у №  77 газета "Бюлетень Цiннi пареи України" 

  
27.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на сторінці http://www.dozator.com.ua/ 

в мережі 
Інтернет 

26.04.2016 

  (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) 

X 

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 X 

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

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 власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. 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) 

  

33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав 
до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства. 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  
емiтента не реєструвалося. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося. 
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент 
не випускав боргових цiнних паперiв. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публічне акцiонерне товариство  
"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності ) 

 ААВ № 134415 

3. Дата проведення державної реєстрації  04.12.1991 

4. Територія (область)  Кiровоградська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1500000.00 

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) 109 

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

28.29 
 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У. 

 25.11 
 ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ I ЧАСТИН 
КОНСТРУКЦIЙ 

 25.21  ВИРОБНИЦТВО РАДIАТОРIВ I КОТЛIВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ 

10. Органи управління 
підприємства 

Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв товариства, якi 
скликаються щорiчно. 
Створено наглядову раду з метою захисту iнтересiв держави та акцiонерiв їх 
здiйснення контролю за дiяльнiстю ради АТ.  
 Рада АТ являється виконавчим органом товариства, який здiйснює 
керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, направленою на отримання 
прибутку. 
 Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi 
товариства, як з власної iнiцiативи, так i за дорученням вищого органу, 
наглядової ради та акцiонерiв, що володiють бiльше 10 % голосiв. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АТ "Укрсiббанк" м. Харкiв 

2) МФО банку  351005 

3) Поточний рахунок  26000236937300 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 АТ "Укрсiббанк" м. Харкiв 

5) МФО банку  351005 

6) Поточний рахунок  26000236937300 

 



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 

Сертифiкат на систему управлiння якiстю                                                                                      UA 2.160.07251-12    25.10.2012 Нацiональний орган України з сертифiкацiї                                                                                    06.07.2017                                                                                          

Опис 
Цим сертифiкатом посвiдчується, що система управлiння якiстю стосовно виробництва установок бетонозмiшувальних УБС, 
дозаторiв вагових автоматичних, комплексiв сушильно-очисних зернових "Фермер" та агрегатiв опалювальних водогрiйних 
автоматичних АОВА 

Сертифiкат вiдповiдностi на агрегати 
опалювальнi водогрiйнi автоматичнi типу 

АОВА                                                                                                                         
UA1.013.0214154-12   27.11.2012 Мiнiстерство економiного розвитку i торгiвлi України                                                                         06.07.2017                                                                                          

Опис 
агрегати опалювальнi водогрiйнi автоматичнi типу АОВА  теплопродуктивнiстю вiд 15 до 315 кВт, що що працюють на твердому 
альтернативному паливi (пресованi брикети з бiомаси та пеллети) 

Сертифiкат вiдповiдностi на установки 
бетонозмiшувальнi типу УБС                                                                                                   

UA1.082.0111063-12   11.07.2012 Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України                                                                        06.07.2017                                                                                          

Опис 
Установки бетонозмiшувальнi типу УБС, що серiйно виробляються з 11.07.2012 року до 06.07.2017 року, контроль вiдповiдностi 
сертифiкованої продукцiї вимогам нормативних документiв. 

Сертифікат затвердження типу засобів 
вімірювальної техніки                                                                                                                                          

UA-МI/1-823-2015     22.05.2015 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                                                                     .  .                                       

Опис 

Сертифікат, виданий ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів", засвідчує, що на підставі позитивних результатів 
державних контрольних випробувань Міністерством економічного розвитку і торгівлі України затверджений  тип засобів 
вимірювальної техніки "Дозатори вагові автоматичні", який зареєстровано в  Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за 
номером У-585-15. 

Господарська дiяльнiсть у будiвництвi, пов' 
язана iз створенням об' єктiв архiтектури (за 

перелiком робiт згiдно з додатком).                                                                                          
АД № 071824          20.07.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України                                                                                                 20.07.2015                                                                                          

Опис Лiцензiя 

Дозаторы весовые автоматические                                                                                              UA.C.28.999.A  №5329 05.12.2013 
Федеральное агенство по техническому регулированию и 

метрологии                                                                                                                   
05.12.2018                                                                                          

Опис 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений. 
Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии от 05 декабря 



2013 года № 1398 

Сертифікат відповідності засобів 
вимірювальної техніки затвердженого типу                                                                                     

№ UA-MI/2-4432-2014  23.04.2014 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України                                                                        03.09.2016                                                                                          

Опис 

Цей сертифікат засвідчує , що ідентифіковані належним чином дозатори вагові автоматичні та напівавтоматичні ДВ..., код УКТ ЗЕД 
8423 80 10 00, які серійно виробляються ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів", м. Кіровоград, відповідають 
затвердженому типу, зареєстрованому в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У1334-13, а також вимогам 
ДСТУ OIML R 61-1-2008 ТУ У 30404656.001-2000. 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Мiнiстерство промислової полiтики України 00013942 03035 м. Київ . м.Київ вул. Сурiкова, буд.3   0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

    0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) посада Голова комісії з припинення 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ткачов Євгенiй Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 402432 04.02.1998 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1958 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Дозавтомати", Голова наглядової ради, ПАТ 
"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" -Генеральний 
директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2015 виконувати всi необхiднi  повноваження щодо 
перетворення ПАТ вiдповiдно до чинного законодавства 

9) опис    Встановити, що відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України - з моменту призначення 
комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" до неї переходять повноваження виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" по 
управлінню справами та господарською діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ". 
 Надати повноваження голові комісії з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" виконувати всі необхідні щодо 
реорганізації (перетворення) товариства відповідно до чинного законодавства України. 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Храпаченко Андрій Вікторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕВ 365099 05.08.2014 Кіровським РВ у м. Кіровограді УДМС 
України в Кіровоградській області 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 5 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

з 01.09.2010 р. по 25.11.2014 р. - головного бухгалтера ТОВ 
«С-пласт-300», з 26.11.2014 р. по 13.02.2014 р. - головного 
бухгалтера ФОП Шамардина 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

20.02.2015 безстроково до звiльнення 

9) опис    Повноваження головного бухгалтера:  
-має право використовувати матерiали та iнформацiю (зокрема конфидицiйну), яка стосується фiнансово-
господарської дiяльностi пiдприємства;  
- представляти iнтереси пiдприємства в стороннiх органiзацiях (зокрема держустановах) з питань, якi 
стосуються фiнансово-господарської дiяльностi;  
- має право пiдпису бухгалтерських i налогових документiв i звiтiв у вiдповiдностi до службових обов"язкiв;  
- має право другого пiдпису фiнансових i банковських установ.  
Обов"язки головного бухгалтера:  
-органiзує роботу бухгалтерiї та пiдлеглих;  
- виконує роботу по веденню бухгалтерського облiку майна, зобов"язань та господарських операцiй;  
-приймає участь у розробцi та здiйсненнi заходiв по виконанню фiнансової дисциплiни i рацiональному 
використанню ресурсiв;  
- виконує нарахування та перерахування податкiв i платежiв в державний i мiсцевий бюджети, страхових 
внескiв державним небюджетним соцiальним фондам, банкiвськии установам тощо.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа за виконання своїх 
посадових обовязкiв винагороду в звiтному роцi отримала в розмiрi згiдно штатного розпису.  
 Особу обрано безстроково до звiльнення. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента.            
 
 
1) посада Член комісії з припинення 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мороз Леонiд Григорович 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 958353 17.07.2002 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1964 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 30 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Головний iнженер ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих 
автоматiв" 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2015 виконувати всi необхiднi  повноваження щодо 
перетворення ПАТ вiдповiдно до чинного законод авства 

9) опис    Встановити, що відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України - з моменту призначення 
комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" до неї переходять повноваження виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" по 
управлінню справами та господарською діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ". 
 
1) посада Член комісії з припинення 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Радiонова Тетяна Анатолiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 402795 14.01.1998 Кiровським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 25 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

спецiалiст по цiнним паперам Публiчного акцiонерного 
товариства НВП "РАДIЙ 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано 

23.04.2015 виконувати всi необхiднi  повноваження щодо 
перетворення ПАТ вiдповiдно до чинного законод авства 

9) опис    Встановити, що відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України - з моменту призначення 
комісії з припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" до неї переходять повноваження виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" по 
управлінню справами та господарською діяльністю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ". 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ 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 

Голова комісії з 
припинення 

Ткачов Євгенiй 
Григорович 

ЕА 402432 04.02.1998 Кiровським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
7261874 24.20624666667 7261874 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Храпаченко Андрій 
Вікторович 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Член комісії з 
припинення 

Мороз Леонiд 
Григорович 

ЕА 958353 17.07.2002 Кiровським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член комісії з 
припинення 

Радiонова Тетяна 
Анатолiївна 

ЕА 402795 14.01.1998 Кiровським 
РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Усього 7261874 24.20624666667 7261874 0 0 0 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Гранекс" 

23962503 
25009 Кiровоградська область 

Кiровський м. Кiровоград вул. Героїв 
Сталiнграда, 29, 

14970000 49.9 14970000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Ткачов Євгенiй Григорович 
ЕА 402432 04.02.1998 Кiровським РВ УМВС 

України в Кiровоградськiй областi 
7261874 24.20624666667 7261874 0 0 0 

Бахмач Євгенiй Степанович 
ЕА 044776 13.02.1996 Ленiнським РВ УМВС 

України в Кiровоградськiй областi 
7470000 24.9 7470000 0 0 0 

Усього 29701874 99.006246666667 29701874 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   
Дата проведення 23.04.2015 

Кворум зборів 99.9978 

Опис ПРОТОКОЛ №1/15 
                               рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
        ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" 
             м. Кiровоград                23 квiтня 2015 року 
Мiсце проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" (надалi - Загальнi збори): Україна, мiсто 
Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2, кабiнет генерального директора. 
Дата проведення Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" (надалi - Товариство): 23 квiтня 2015 року. 
Час початку реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 13 год. 00 хв. 
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 13 год. 50 хв. 
Час вiдкриття Загальних зборiв: 14 год. 00 хв. 
Час закриття Загальних зборiв: 15 год. 30 хв. 
На Загальних зборах присутнi не акцiонери: секретар Загальних зборiв Безрукова Л.К. (обрана рiшенням 
наглядової ради протокол вiд 26.02.2015р.) голова реєстрацiйної комiсiї Iванов О.Є. (обраний рiшенням 
наглядової ради протокол вiд 26.02.2015р. членом реєстрацiйної комiсiї, а протоколом засiдання 
реєстрацiйної комiсiї №1 вiд 23.04.2015 року головою реєстрацiйної комiсiї), представники НКЦПФР 
Бубнова Л.В., та Шевченко Т.В. згiдно доручення №70 ПУ-44 вiд 16 квiтня 2015р. 
Статутний капiтал Товариства розподiлений на 30 000 000 шт. простих iменних акцiй, номiнальною 
вартiстю 0,05 гривень кожна, на загальну суму 1 500 000,00 гривень. 
Головою Наглядової ради Бегун А.П. вiдкрито збори та надано слово Головi реєстрацiйної комiсiї. 
Голова реєстрацiйної комiсiї Iванов Олександр Євгенiйович (обраний рiшенням засiдання реєстрацiйної 
комiсiї Загальних зборiв вiд 23 квiтня 2015 року (протокол №1 вiд 23.04.2015 року)) оголосив протокол 
засiдання реєстрацiйної комiсiї Товариства вiд 23 квiтня 2015 року (протокол №2 вiд 23.04.2015р.), 
вiдповiдно до якого: 
Дата станом на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 
17 квiтня 2015 року. 
У вiдповiдностi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах Товариства станом 
на 17 квiтня 2015 року, складеному у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему 
України: 
-  загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах 
Товариства: 905 осiб, якi володiють акцiями в кiлькостi 30 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. 
кожна, на загальну суму 1 500 000,00 грн. 
-  кiлькiсть голосуючих акцiй, вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
зборах Товариства, складеному станом на 17 квiтня 2015 року - 29 766 603 шт. та належать 11 особам - 
акцiонерам Товариства. 
-  кiлькiсть акцiй, що не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства - 
233 397 шт. та належать 894 особам - акцiонерам Товариства. 
-  загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв не голосуючих акцiй Товариства, або їх представникiв, якi 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 10 (десять) осiб. 
-  загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, або їх представникiв, якi 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 7 (сiм) осiб. 
-  загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй Товариства, або їх представникiв, якi 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 29 765 948 (двадцять дев'ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят 
п'ять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) голосiв. 
-  Кворум Загальних зборiв: 99,9978 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що згiдно дiючого 
законодавства України враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтентiв. 
Згiдно даних реєстрацiї учасникiв вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
кворум для проведення Загальних зборiв Товариства досягнуто, Загальнi збори Товариства вважаються 
правомочними i мають право розпочати свою роботу. 
Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Загальнi збори 
Товариства вiд 23 квiтня 2015 року додається. 
Голова Наглядової ради Товариства Бегун Алiна Петрiвна оголосила Збори акцiонерiв Товариства 
вiдкритими.  Бегун А.П. зазначила, що згiдно протоколу засiдання Наглядової ради вiд 26 лютого 2015 
року головою Зборiв акцiонерiв призначено Ткачова Євгенiя Григоровича, секретарем Загальних зборiв 
обрано Безрукову Любов Костянтинiвну. 
До вiдома присутнiх було доведено, що питання для винесення на голосування до порядку денного 
Загальних зборiв внесенi рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 26 лютого 2015 року. В установленi 
законодавством України термiни пропозицiй вiд акцiонерiв Товариства з питань порядку денного 
Загальних зборiв до Товариства не надходило. Тому, рiшенням Наглядової ради вiд 03 квiтня 2015 року 
(протокол №3 вiд 03.04.2015р.) був затверджений наступний порядок денний: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування): 



1.  Обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.  Розгляд та затвердження звiту генерального директора Товариства за 2014 рiк. 
3.  Розгляд та затвердження звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. 
4.  Розгляд та затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 
5.  Розгляд та затвердження фiнансово-господарських результатiв дiяльностi, рiчного звiту Товариства за 
2014 рiк. 
6.  Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 2015 
рiк. 
7.  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльше як 
одного року з дати прийняття такого рiшення. 
8.  Прийняття рiшення про припинення дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ". 
9.  Обрання комiсiї з припинення Товариства в складi голови комiсiї з припинення Товариства та членiв 
комiсiї з припинення Товариства. 
10.  Про затвердження плану перетворення, порядку та умов здiйснення перетворення Товариства. 
11.  Про порядок та строки викупу акцiй Товариства. 
12.  Затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на 
частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що створюється шляхом перетворення. 
Голова Зборiв акцiонерiв запропонував акцiонерам, що приймають участь у Зборах, перейти до розгляду 
питань порядку денного. 
1. По першому питанню порядку денного. Обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження порядку 
(регламенту) проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
СЛУХАЛИ: 
голову Загальних зборiв Ткачова Є.Г., який пояснив присутнiм необхiднiсть прийняття рiшення з першого 
питання порядку денного для органiзацiї проведення Загальних зборiв. 
Iнших виступiв, зауважень, пропозицiй не надходило. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення по даному питанню порядку денного скориставшись 
бюлетенем №1: 
1. в ходi роботи Загальних зборiв розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у 
послiдовностi, що передбачена порядком денним; фiксування розгляду питань технiчними засобами не 
проводити; для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на Загальних зборах, вiдповiдно до 
рекомендацiй наглядової ради Товариства, обрати лiчильну комiсiю в складi: - голова лiчильної комiсiї 
Плотнiков Володимир Анатолiйович, член лiчильної комiсiї - Обойдихата Полiна Iванiвна, член лiчильної 
комiсiї - Тимцiв Людмила Вiкторiвна. 
2. затвердити наступний регламент Загальних зборiв: 
2.1. доповiдi - до 10 хвилин; 
2.2. розгляд здiйснювати за оголошеним порядком денним; 
2.3. виступи: до 3 хвилин; 
2.4. голосування з усiх питань порядку денного з використання бюлетенiв для голосування; 
2.5. принцип голосування: одна акцiя - один голос; 
2.6. проведення зборiв без перерви. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 1: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1. в ходi роботи Загальних зборiв розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у 
послiдовностi, що передбачена порядком денним; фiксування розгляду питань технiчними засобами не 
проводити; для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на Загальних зборах, вiдповiдно до 
рекомендацiй наглядової ради Товариства, обрати лiчильну комiсiю в складi: 
- голова лiчильної комiсiї - Плотнiков Володимир Анатолiйович; 
- член лiчильної комiсiї - Обойдихата Полiна Iванiвна, 
- член лiчильної комiсiї - Тимцiв Людмила Вiкторiвна. 
2. затвердити наступний регламент Загальних зборiв: 
2.1. доповiдi - до 10 хвилин; 
2.2. розгляд здiйснювати за оголошеним порядком денним; 
2.3. виступи: до 3 хвилин; 
2.4. голосування з усiх питань порядку денного з використання бюлетенiв для голосування; 
2.5. принцип голосування: одна акцiя - один голос; 



2.6. проведення зборiв без перерви. 
2. По другому питанню порядку денного. Розгляд та затвердження звiту генерального директора 
Товариства за 2014 рiк. 
СЛУХАЛИ: 
генерального директора Ткачова Є.Г. зi звiтом про роботу генерального директора Товариства за 2014 рiк. 
У своєму звiтi Ткачов Є.Г. довiв до вiдома присутнiх основнi показники дiяльностi Товариства за 2014 рiк , 
ознайомив з номенклатурою продукцiї, що випускається пiдприємством та послугами, що надавалися 
Товариством протягом 2014 року. Наприкiнцi доповiдi Ткачов Є.Г. ознайомив присутнiх з основними 
завданнями пiдприємства на 2015 рiк. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №2: 
затвердити звiт генерального директора ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 2: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити звiт генерального директора ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк. 
3. По третьому питанню порядку денного. Розгляд та затвердження звiту наглядової ради Товариства за 
2014 рiк. 
СЛУХАЛИ: 
голову Наглядової ради Товариства Бегун А.П. зi звiтом про роботу Наглядової ради Товариства протягом 
2014 року.  Бегун А.П. вiдзначила, що протягом 2014 року Наглядовою радою Товариства проводилися 
засiдання, на яких було розглянуто  питання, вiднесенi чинним законодавством та Статутом Товариства до 
її компетенцiї. Було проведено декiлька перевiрок роботи виконавчого органу Товариства. В процесi 
перевiрок не було виявлено фiнансових порушень на пiдприємствi.  
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №3:  
затвердити звiт наглядової ради ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 3: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити звiт наглядової ради ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк  
4. По четвертому питанню порядку денного.  Розгляд та затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2014 рiк. 
СЛУХАЛИ: 
голову ревiзiйної комiсiї Товариства Тарасенко З.А. зi звiтом ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. На 
прикiнцi своєї доповiдi Тарасенко З.А. зазначила, що ревiзiйна комiсiя за результатом перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства дiйшла до висновку, що фiнансово-господарська 
дiяльнiсть Товариства здiйснювалася вiдповiдно до чинного законодавства України, показники 
платоспроможностi пiдприємства менше нормативних i свiдчать про недостатнiсть власних коштiв 
пiдприємства для погашення поточних зобов'язань пiдприємства. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №4: 
Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї  ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк.  
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 4: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї  ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 рiк. 
5. По п'ятому питанню порядку денного. Розгляд та затвердження фiнансово-господарських результатiв 



дiяльностi, рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 
СЛУХАЛИ: 
генерального директора Товариства Ткачова Є.Г., який ознайомив присутнiх з результатами фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, що мають вiдображення в рiчному звiтi Товариства за 2014 рiк. 
Iнформацiя про основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк (тис.грн.) 
Найменування показника  Перiод 
  Звiтний 2014 рiк  Попереднiй 2013 рiк 
Усього активiв  19896  12005 
Основнi засоби  6714  7573 
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  -  - 
Запаси  4451  2953 
Сумарна дебiторська заборгованiсть  458  1299 
Грошовi кошти та їх еквiваленти  17  180 
Нерозподiлений прибуток  5949  -669 
Власний капiтал  -3274  -9223 
Статутний капiтал  1500  1500 
Довгостроковi зобов'язання  -  - 
Поточнi зобов'язання  23170  21228 
Чистий прибуток (збиток)  5949  -669 
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.)  30 000 000  30 000 000 
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом перiоду (шт.)  -  - 
Загальна сума коштiв, витрачених на викуп власних акцiй протягом перiоду  -  - 
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець перiоду (осiб)  130  146 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №5: 
затвердити фiнансово-господарськi результати дiяльностi та рiчний звiт ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 
рiк. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 5: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
затвердити фiнансово-господарськi результати дiяльностi та рiчний звiт ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" за 2014 
рiк. 
6. По шостому питанню порядку денного. Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2014 рiк. Визначення 
основних напрямiв дiяльностi на 2015 рiк. 
СЛУХАЛИ: 
генерального директора Товариства Ткачова Є.Г., який повiдомив збори, що згiдно затвердженого 
Наглядовою радою проекту рiшення по цьому питанню запропоновано: 
1. Прибуток вiд господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк в сумi 5 949 тис.грн. направити на 
покриття збиткiв за минулi роки. 
2. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
3. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №6: 
1. Прибуток вiд господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк в сумi 5949 тис.грн. направити на 
покриття збиткiв за минулi роки. 
2. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
3. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 6: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1. Прибуток вiд господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк в сумi 5949 тис.грн. направити на 
покриття збиткiв за минулi роки. 
2. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
3. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2015 рiк затвердити. 
7. По сьомому питанню порядку денного. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 



Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення. 
СЛУХАЛИ:  
Голова зборiв повiдомив, що згiдно частини 3 статтi 70 (сiмдесятої) Закону України "Про акцiонернi 
товариства", якщо на дату проведення загальних зборiв акцiонерiв неможливо визначити, якi значнi 
правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi 
збори можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом не бiльше як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 
вартостi. Тому до порядку денного зборiв було винесено питання про попереднє схвалення значних 
правочинiв. Ткачов Є.Г. ознайомив присутнiх iз затвердженим Наглядовою радою проектом рiшення з 
цього питання. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №7: 
1. Попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких 
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 
"ДОЗАВТОМАТИ", якi можуть вчинятися ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття рiшення, а саме: 
   договори на створення науково-технiчної продукцiї i за характером являють собою договори пiдряду; 
   кредитнi та депозитнi угоди; 
   угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або 
iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); 
   угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення суми 
кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; 
   угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або 
отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
   угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної 
передачi, дарування, страхування); 
   лiзингу; 
   угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
   угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; 
   угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; 
   договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; 
   договори позики; 
   договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини та будь-яких 
iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi або отримання прибутку. 
Гранична вартiсть такого правочину не повинна перевищувати 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв) 
включно. 
2. Уповноважити голову комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" або наглядовий орган ТДВ 
"ДОЗАВТОМАТИ" протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами 
акцiонерiв вiд 23.04.2015 року, приймати усi рiшення щодо укладення вище зазначених значних 
правочинiв. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 7: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; що складає 99,22% голосiв акцiонерiв, 
вiд їх загальної кiлькостi; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1. Попередньо схвалити значнi правочини, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких 
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ 
"ДОЗАВТОМАТИ", якi можуть вчинятися ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" протягом не бiльш як одного року з 
дати прийняття рiшення, а саме: 
   договори на створення науково-технiчної продукцiї i за характером являють собою договори пiдряду; 
   кредитнi та депозитнi угоди; 
   угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або 
iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); 
   угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення суми 
кредитних договорiв та договорiв їх забезпечення; 
   угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або 
отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
   угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами (придбання, 
продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної 
передачi, дарування, страхування); 
   лiзингу; 
   угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 



   угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; 
   угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; 
   договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi; 
   договори позики; 
   договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки, позики: сировини та будь-яких 
iнших товарiв (продукцiї), якi необхiднi для здiйснення господарської дiяльностi або отримання прибутку. 
Гранична вартiсть такого правочину не повинна перевищувати 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мiльйонiв) 
включно. 
2. Уповноважити голову комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" або наглядовий орган ТДВ 
"ДОЗАВТОМАТИ" протягом одного року з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами 
акцiонерiв вiд 23.04.2015 року, приймати усi рiшення щодо укладення вище зазначених значних 
правочинiв. 
8. По восьмому питанню порядку денного. Прийняття рiшення про припинення дiяльностi ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
СЛУХАЛИ: 
голову Наглядової ради Товариства Бегун А.П. з доповiддю про те, що Товариством отримано 
розпорядження НКЦПФР №642-ПУ-1-Е вiд 11.11.2014 року про порушення законодавства про цiннi 
папери у виглядi не вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства за 2011-2013 роки вимогам статтi 
155 Цивiльного кодексу, згiдно якої, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового 
року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, 
товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi 
змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд 
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. 
Також доповiдач наголосила, що у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, дiяльнiсть 
акцiонерного товариства потребує чималих витрат, зокрема пов'язаних iз обов'язковим щорiчним 
проведенням аудиторських перевiрок, поданням звiтностi Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку, публiкуванням її в засобах масової iнформацiї та розмiщенням в мережi Iнтернет, а 
також особливою процедурою скликання зборiв акцiонерiв - поданням оголошень у друкованих органах 
тощо. Мало того, що здiйснення всiх зазначених вимог являє собою великий затратний механiзм (так, 
наприклад, оплата послуг аудитора, публiкування щорiчної звiтностi i т.п.) та й ще їх невиконання, або 
несвоєчасне виконання тягне за собою накладання чималих штрафiв на акцiонерне товариство. Такi 
вимоги встановленi законодавством України саме для акцiонерних товариств i не притаманнi для 
товариств з обмеженою/додатковою вiдповiдальнiстю. Кошти, що додатково витрачаються акцiонерними 
товариствами внаслiдок специфiчної органiзацiйно-правової форми, можуть бути направленi на iншi цiлi, 
наприклад, на розвиток пiдприємства. 
На пiдставi вищезазначеного та у зв'язку iз економiчною доцiльнiстю, запропоновано припинити 
юридичну особу - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
Акцiонери Товариства в процесi зазначеного перетворення стануть учасниками ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", 
таким чином, їх майновi права акцiонерiв будуть збереженi. Також в процесi перетворення до 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" перейдуть усi майновi права та обов'язки Товариства, тобто ТОВАРИСТВО З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
стане правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
Утворене ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" буде працювати у галузi та за напрямками, що до цього здiйснювалося 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ", але ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" буде звiльнено вiд додаткових витрат, що пов'язанi iз дiяльнiстю 
акцiонерного товариства. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №8: 
припинити дiяльнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 8: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 



ВИРIШИЛИ: 
припинити дiяльнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
9. По дев'ятому питанню порядку денного. Обрання комiсiї з припинення Товариства в складi голови 
комiсiї з припинення Товариства та членiв комiсiї з припинення Товариства. 
СЛУХАЛИ: 
Секретаря Загальних зборiв Безрукову Л.К., яка ознайомила збори з проектом рiшення по дев'ятому 
питанню порядку денного, наведеному  в бюлетенi №9.  
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №9: 
1. Обрати комiсiю з припинення юридичної особи - ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" у наступному складi: 
голова комiсiї - Ткачов Євгенiй Григорович, паспорт ЕА № 402432, виданий 04 лютого1998 р. Кiровським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2143104418, зареєстроване мiсце 
проживання: 25014, м. Кiровоград, Кiровський район, вул. Тернопiльська,буд.9; 
члени комiсiї: 
- Мороз Леонiд Григорович, паспорт ЕА № 958353, виданий 17 липня 2002 р. Кiровським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2365612176, зареєстроване мiсце проживання: 
25014, м.Кiровоград, Кiровський район, вул.Шахтарська, 43; 
- Радiонова Тетяна Анатолiївна, паспорт ЕА № 402795, виданий 14 сiчня 1998 р. Кiровським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2639413907, зареєстроване мiсце проживання: 
25031, м. Кiровоград, Кiровський район, м. Кiровоград, вул. космонавта Попова, 26, корп.3, кв. 74. 
2. Встановити, що вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України - з моменту призначення комiсiї з 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" до неї переходять повноваження виконавчого органу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" по 
управлiнню справами та господарською дiяльнiстю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
3. Надати повноваження головi комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" виконувати всi необхiднi 
щодо реорганiзацiї (перетворення) товариства вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" здiйснювати свою дiяльнiсть за адресою: мiсто Кiровоград, 
провулок Експериментальний, будинок 2. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 9: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1. Обрати комiсiю з припинення юридичної особи - ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" у наступному складi: 
голова комiсiї - Ткачов Євгенiй Григорович, паспорт ЕА № 402432, виданий 04 лютого1998 р. Кiровським 
РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2143104418, зареєстроване мiсце 
проживання: 25014, м. Кiровоград, Кiровський район, вул. Тернопiльська,буд.9; 
члени комiсiї: 
- Мороз Леонiд Григорович, паспорт ЕА № 958353, виданий 17 липня 2002 р. Кiровським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2365612176, зареєстроване мiсце проживання: 
25014, м. Кiровоград, Кiровський район, вул. Шахтарська, 43; 
- Радiонова Тетяна Анатолiївна, паспорт ЕА № 402795, виданий 14 сiчня 1998 р. Кiровським РВ УМВС 
України в Кiровоградськiй обл., iдентифiкацiйний номер 2639413907, зареєстроване мiсце проживання: 
25031, м. Кiровоград, Кiровський район, м. Кiровоград, вул. космонавта Попова, 26, корп.3, кв. 74. 
2. Встановити, що вiдповiдно до статтi 105 Цивiльного кодексу України - з моменту призначення комiсiї з 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" до неї переходять повноваження виконавчого органу ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" по 
управлiнню справами та господарською дiяльнiстю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
3. Надати повноваження головi комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" виконувати всi необхiднi 
щодо реорганiзацiї (перетворення) товариства вiдповiдно до чинного законодавства України. 
Комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" здiйснювати свою дiяльнiсть за адресою: мiсто Кiровоград, 
провулок Експериментальний, будинок 2. 
10. По десятому питанню порядку денного. Про затвердження плану перетворення, порядку та умов 
здiйснення перетворення Товариства. 
СЛУХАЛИ: 
Секретаря Загальних зборiв Безрукову Л.К., яка ознайомила збори з проектом рiшення по десятому 
питанню порядку денного, наведеному  в бюлетенi №10.  
ЗАПРОПОНОВАНО: 



проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №10: 
1) Затвердити наступний план (реорганiзацiї) перетворення Товариства:  
1. Повне найменування та реквiзити кожного товариства, що бере участь у перетвореннi. 
1.1. Товариство, що перетворюється: повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", код ЄДРПОУ 00226514, мiсцезнаходження: 
мiсто Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2; 
1.2. Товариство - правонаступник: повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", код ЄДРПОУ 
00226514, мiсцезнаходження: мiсто Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2. 
2. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй та iнших цiнних паперiв, а також суми можливих грошових 
виплат акцiонерам. 
2.1. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй: обмiн (конвертацiя) акцiй на частки здiйснюється з 
розрахунку: 1 акцiя номiнальною вартiстю 0,05 грн. у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", - на 1 
частку номiнальною вартiстю 0,05 грн. у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
2.2. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї iнших цiнних паперiв: 
Не передбачається у зв'язку з вiдсутнiстю випущених iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
3. Вiдомостi про права, якi надаватимуться пiдприємницьким товариством - правонаступником власникам 
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв товариства, дiяльнiсть якого припиняється внаслiдок перетворення, 
та/або перелiк заходiв, якi пропонується вжити стосовно таких цiнних паперiв. 
В зв'язку з вiдсутнiстю iнших цiнних паперiв крiм акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", вiдомостi про права власникам iнших, крiм 
акцiй, цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" не надаються та заходи не проводяться. 
4. Iнформацiя щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами товариства у 
пiдприємницькому товариствi - правонаступнику пiсля завершення перетворення, та запропонованi до 
виплати таким особам винагороди чи компенсацiї. 
4.1. Iнформацiя щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - 
правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ": 
4.1.1. Генеральний директор - Ткачов Євгенiй Григорович, 04.09.1958 року народження, паспорт: серiя ЕА 
№ 402432, виданий 04 лютого1998 року Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, освiта - 
вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю iнженер-
механiк, стаж керiвної роботи 15 рокiв; посада, яку займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" генеральний директор; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
4.1.2. Ревiзiйна комiсiя в наступному складi:  
- голова ревiзiйної комiсiї - Тарасенко Зоя Анатолiївна, 09.06.1973 року народження, паспорт ЕВ № 
072966, виданий 09.12.2004р. Ленiнським ВМ Кiровоградського МВУМВС України в Кiровоградськiй 
обл.; освiта - вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю 
бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi; стаж керiвної роботи - 20 рокiв; посада, яку 
займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" голова ревiзiйної комiсiї; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
- член ревiзiйної комiсiї - Ткачова Тетяна Борисiвна, 22.02.1959 року народження, паспорт ЕА № 407761 
виданий 22 сiчня 1998р.Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй обл.; освiта - вища, 
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю iнженер-
механiк,стаж керiвної роботи - 5 рокiв; посада, яку займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" член ревiзiйної комiсiї; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
- член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс", код ЄДРПОУ 23692503, 
адреса: 25009, м. Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда, буд.29. 
5. Запропонованi до виплати винагороди чи компенсацiї особам, якi стануть посадовими особами 
товариства у пiдприємницькому товариствi - правонаступнику пiсля завершення перетворення. 
5.1. Особам, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", не передбачається виплата ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
винагород та компенсацiй, окрiм встановленої заробiтної плати на займаних посадах згiдно штатного 
розкладу. 
5.2. Винагороди чи компенсацiї особам, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
пiсля обрання (призначення) цих осiб, виплачуються правонаступником - ТОВАРИСТВОМ З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
вiдповiдно до укладених контрактiв та штатного розкладу. 
2) Затвердити наступний порядок, строки та умови здiйснення реорганiзацiї (перетворення) Товариства:  
 1. Встановити строк заявлення вимог кредиторiв - 2 (два) мiсяцi з дня оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї 



юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного 
реєстру щодо прийняття акцiонерами рiшення про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2. Комiсiї з припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" здiйснити слiдуючи дiї: 
 2.1. протягом 3 (трьох) робочих днiв подати державному реєстратору документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рiшення, щодо припинення шляхом перетворення (реорганiзацiї) 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" та оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що 
реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 
повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акцiонерами рiшення 
про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ"; 
2.2. протягом 10 (десяти) робочих днiв пiсля прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
перетворення (реорганiзацiї) подати до реєструвального органу документи для зупинення обiгу акцiй; 
2.3. протягом 30 (тридцяти) днiв з дати прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
перетворення (реорганiзацiї) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" письмово повiдомити про це кредиторiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" i опублiкувати в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення; 
2.4. здiйснити викуп акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в акцiонерiв, якi мають на це право вiдповiдно до статтi 68 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та вимагають цього, на пiдставi договору за цiною викупу 0,05 грн., 
що є не нижчою за її ринкову вартiсть, визначеною незалежним експертом (висновок оцiнювача вiд 
04.03.2015 р., виготовленого ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО" 25012, м. 
Кiровоград, пр. Комунiстичний, 22/12, Сертифiкат ФДМУ №14550/13 суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 
08.04.2013 р.) станом на 04.03.2015 р. та затвердженою наглядовою радою Товариства протоколом № 2 вiд 
04.03.2015 р., у строк з 24.04.2015 р., по дату опублiкування iнформацiї про зупинення обiгу акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" в одному з офiцiйних друкованих видань реєструвального органу, в порядку визначеному 
чинним законодавством України та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.5. здiйснити дiї пов'язанi з обмiном акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" на частки в статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" в порядку та строки визначенi чинним законодавством України та рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.6. здiйснити дiї з прийняття та розгляду вимог кредиторiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в порядку та строки 
визначенi чинним законодавством України та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.7. здiйснити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в строк - два мiсяцi з дня публiкацiї 
повiдомлення про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ"; 
2.8. здiйснити дiї по задоволенню вимог, заявлених кредиторами, в тому числi розрахунок з кредиторами; 
2.9. за результатами проведених дiй, скласти передавальний акт пiсля закiнчення строку, встановленого 
для пред'явлення вимог кредиторiв та подати його на затвердження загальним зборам ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.10. протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня затвердження передавального акту подати до 
реєструвального органу документи для скасування реєстрацiї випускiв акцiй та анулювання свiдоцтв про 
реєстрацiю випуску акцiй. 
2.11. пiсля скасування реєстрацiї випуску акцiй виконати всi юридичнi та фактичнi дiї щодо забезпечення 
дiяльностi юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що створюється у результатi реорганiзацiї 
(перетворення), та припиненню юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що припиняється у результатi реорганiзацiї 
(перетворення). 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 10: 



"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1) Затвердити наступний план (реорганiзацiї) перетворення Товариства:  
1. Повне найменування та реквiзити кожного товариства, що бере участь у перетвореннi. 
1.1. Товариство, що перетворюється: повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", код ЄДРПОУ 00226514, мiсцезнаходження: 
мiсто Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2; 
1.2. Товариство - правонаступник: повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", код ЄДРПОУ 
00226514, мiсцезнаходження: мiсто Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2. 
2. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй та iнших цiнних паперiв, а також суми можливих грошових 
виплат акцiонерам. 
2.1. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї акцiй: обмiн (конвертацiя) акцiй на частки здiйснюється з 
розрахунку: 1 акцiя номiнальною вартiстю 0,05 грн. у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", - на 1 
частку номiнальною вартiстю 0,05 грн. у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
2.2. Порядок i коефiцiєнти конвертацiї iнших цiнних паперiв: 
Не передбачається у зв'язку з вiдсутнiстю випущених iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
3. Вiдомостi про права, якi надаватимуться пiдприємницьким товариством - правонаступником власникам 
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв товариства, дiяльнiсть якого припиняється внаслiдок перетворення, 
та/або перелiк заходiв, якi пропонується вжити стосовно таких цiнних паперiв. 
В зв'язку з вiдсутнiстю iнших цiнних паперiв крiм акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", вiдомостi про права власникам iнших, крiм 
акцiй, цiнних паперiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" не надаються та заходи не проводяться. 
4. Iнформацiя щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами товариства у 
пiдприємницькому товариствi - правонаступнику пiсля завершення перетворення, та запропонованi до 
виплати таким особам винагороди чи компенсацiї. 
4.1. Iнформацiя щодо запропонованих осiб, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - 
правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ": 
4.1.1. Генеральний директор - Ткачов Євгенiй Григорович, 04.09.1958 року народження, паспорт: серiя ЕА 
№ 402432, виданий 04 лютого1998 року Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, освiта - 
вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю iнженер-
механiк, стаж керiвної роботи 15 рокiв; посада, яку займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВI "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" генеральний директор; 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
4.1.2. Ревiзiйна комiсiя в наступному складi: 
- голова ревiзiйної комiсiї - Тарасенко Зоя Анатолiївна, 09.06.1973 року народження, паспорт ЕВ № 
072966, виданий 09.12.2004р. Ленiнським ВМ Кiровоградського МВУМВС України в Кiровоградськiй 
обл.; освiта - вища, Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю 
бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi; стаж керiвної роботи - 20 рокiв; посада, яку 
займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" голова ревiзiйної комiсiї; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
- член ревiзiйної комiсiї - Ткачова Тетяна Борисiвна, 22.02.1959 року народження, паспорт ЕА № 407761 
виданий 22 сiчня 1998р.Кiровським РВ УМВС України в Кiровогадськiй обл.; освiта - вища, 
Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування, за спецiальнiстю iнженер-механiк, 
стаж керiвної роботи - 5 рокiв; посада, яку займає в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" член ревiзiйної комiсiї; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; 
- член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс", код ЄДРПОУ 23692503, 
адреса: 25009, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда, буд.29. 
5. Запропонованi до виплати винагороди чи компенсацiї особам, якi стануть посадовими особами 
товариства у пiдприємницькому товариствi - правонаступнику пiсля завершення перетворення. 
5.1. Особам, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", не передбачається виплата ПУБЛIЧНИМ 
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
винагород та компенсацiй, окрiм встановленої заробiтної плати на займаних посадах згiдно штатного 
розкладу. 
5.2. Винагороди чи компенсацiї особам, якi стануть посадовими особами ТОВАРИСТВА З 



ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
пiсля обрання (призначення) цих осiб, виплачуються правонаступником - ТОВАРИСТВОМ З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
вiдповiдно до укладених контрактiв та штатного розкладу. 
2) Затвердити наступний порядок, строки та умови здiйснення реорганiзацiї (перетворення) Товариства:  
1. Встановити строк заявлення вимог кредиторiв - 2 (два) мiсяцi з дня оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї 
юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного 
реєстру щодо прийняття акцiонерами рiшення про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
реорганiзацiї (перетворення) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2. Комiсiї з припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" здiйснити слiдуючи дiї: 
2.1. протягом 3 (трьох) робочих днiв подати державному реєстратору документи для внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про рiшення, щодо припинення шляхом перетворення (реорганiзацiї) 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" та оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що 
реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв 
повiдомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прийняття акцiонерами рiшення 
про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ"; 
2.2. протягом 10 (десяти) робочих днiв пiсля прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
перетворення (реорганiзацiї) подати до реєструвального органу документи для зупинення обiгу акцiй; 
2.3. протягом 30 (тридцяти) днiв з дати прийняття рiшення про припинення ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом 
перетворення (реорганiзацiї) у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" письмово повiдомити про це кредиторiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" i опублiкувати в офiцiйному друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення; 
2.4. здiйснити викуп акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в акцiонерiв, якi мають на це право вiдповiдно до статтi 68 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та вимагають цього, на пiдставi договору за цiною викупу 0,05 грн., 
що є не нижчою за її ринкову вартiсть, визначеною незалежним експертом (висновок оцiнювача вiд 
04.03.2015 р., виготовленого ПРИВАТНИМ ПIДПРИЄМСТВОМ "ЕКСПЕРТНЕ АГЕНТСТВО" 25012, м. 
Кiровоград, пр. Комунiстичний, 22/12, Сертифiкат ФДМУ №14550/13 суб'єкта оцiночної дiяльностi вiд 
08.04.2013 р.) станом на 04.03.2015 р. та затвердженою наглядовою радою Товариства протоколом № 2 вiд 
04.03.2015 р., у строк з 24.04.2015 р., по дату опублiкування iнформацiї про зупинення обiгу акцiй 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" в одному з офiцiйних друкованих видань реєструвального органу, в порядку визначеному 
чинним законодавством України та рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.5. здiйснити дiї пов'язанi з обмiном акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" на частки в статутному капiталi 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" в порядку та строки визначенi чинним законодавством України та рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.6. здiйснити дiї з прийняття та розгляду вимог кредиторiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в порядку та строки 
визначенi чинним законодавством України та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.7. здiйснити iнвентаризацiю активiв та зобов'язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в строк - два мiсяцi з дня публiкацiї 
повiдомлення про припинення юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ"; 
2.8. здiйснити дiї по задоволенню вимог, заявлених кредиторами, в тому числi розрахунок з кредиторами; 
2.9. за результатами проведених дiй, скласти передавальний акт пiсля закiнчення строку, встановленого 
для пред'явлення вимог кредиторiв та подати його на затвердження загальним зборам ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"; 
2.10. протягом 10 (десяти) робочих днiв з дня затвердження передавального акту подати до 
реєструвального органу документи для скасування реєстрацiї випускiв акцiй та анулювання свiдоцтв про 
реєстрацiю випуску акцiй. 
2.11. пiсля скасування реєстрацiї випуску акцiй виконати всi юридичнi та фактичнi дiї щодо забезпечення 



дiяльностi юридичної особи - ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що створюється у результатi реорганiзацiї 
(перетворення), та припиненню юридичної особи - ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що припиняється у результатi реорганiзацiї 
(перетворення). 
11. По одинадцятому питанню порядку денного. Про порядок та строки викупу акцiй Товариства. 
СЛУХАЛИ: 
Секретаря Загальних зборiв Безрукову Л.К., яка ознайомила збори з проектом рiшення по одинадцятому 
питанню порядку денного, наведеному  в бюлетенi №11.  
Слово взяв Ткачов Є.Г., який наголосив на тому, що кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства 
має право на здiйснення обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцiй Товариства, якщо вiн 
зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття цими зборами рiшення про 
реорганiзацiю (перетворення). 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №11: 
 - Затвердити порядок та строки викупу акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" для акцiонерiв - власникiв простих акцiй 
Товариства, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосували 
проти прийняття загальними зборами Товариства рiшення про реорганiзацiю (перетворення) та мають 
право на обов'язковий викуп акцiй Товариства: 
- протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
реорганiзацiю (перетворення) акцiонер звертається до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" з письмовою вимогою (заявою) про 
обов'язковий викуп акцiй. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його 
прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, 
обов'язкового викупу яких вiн вимагає; 
- протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй, але не 
пiзнiше дати опублiкування iнформацiї про зупинення обiгу акцiй Товариства в одному з офiцiйних 
друкованих видань реєструвального органу, на пiдставi договору мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"  та акцiонером про 
обов'язковий викуп акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"  належних йому акцiй, в грошовiй формi здiйснюється оплата 
вартостi акцiй, що належать акцiонеру, за цiною  0,05 грн., затвердженою рiшенням наглядової ради 
протоколом № 2 вiд 04.03.2015р., а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 11: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ:  
Затвердити порядок та строки викупу акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" для акцiонерiв - власникiв простих акцiй 
Товариства, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосували 
проти прийняття загальними зборами Товариства рiшення про реорганiзацiю (перетворення) та мають 
право на обов'язковий викуп акцiй Товариства: 
- протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля прийняття загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про 
реорганiзацiю (перетворення) акцiонер звертається до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" з письмовою вимогою (заявою) про 
обов'язковий викуп акцiй. У вимозi акцiонера про обов'язковий викуп акцiй мають бути зазначенi його 
прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження), кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, 
обов'язкового викупу яких вiн вимагає; 
- протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй, але не 
пiзнiше дати опублiкування iнформацiї про зупинення обiгу акцiй Товариства в одному з офiцiйних 
друкованих видань реєструвального органу, на пiдставi договору мiж ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"  та акцiонером про 
обов'язковий викуп акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"  належних йому акцiй, в грошовiй формi здiйснюється оплата 
вартостi акцiй, що належать акцiонеру, за цiною  0,05 грн., затвердженою рiшенням наглядової ради 
протоколом № 2 вiд 04.03.2015р., а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття 
ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. 
12. По дванадцятому питанню порядку денного. Затвердження порядку та умов обмiну акцiй Товариства, 
що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 



ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що створюється 
шляхом перетворення 
СЛУХАЛИ: 
голову Загальних зборiв Ткачова Є.Г. з доповiддю про  затвердження порядку та умов обмiну акцiй 
Товариства, що припиняється шляхом перетворення, на частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що створюється 
шляхом перетворення 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №12: 
1) Акцiї Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки  ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" та 
розподiляються серед його учасникiв. 
2) Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства, що перетворилося. 
3) Не пiдлягають обмiну акцiї що належать ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", якi на дату прийняття рiшення про 
припинення Товариства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi. Такi акцiї пiдлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ № 12: 
"За" - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Проти" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв; 
"Утрималось" - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах акцiонерiв. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1) Акцiї Товариства, що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки  ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" та 
розподiляються серед його учасникiв. 
2) Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi Товариства, що перетворилося. 
3) Не пiдлягають обмiну акцiї що належать ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", якi на дату прийняття рiшення про 
припинення Товариства шляхом перетворення не проданi та/або не анульованi. Такi акцiї пiдлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Голова Зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. повiдомив акцiонерам, що всi питання порядку денного Зборiв 
акцiонерiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. 
Голова лiчильної комiсiї Плотнiков В.А. надав протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на 
рiчних загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiд 23 квiтня 2015 року секретарю Загальних 
зборiв Безруковiй Л.К для оголошення пiдсумкiв голосування на Зборах акцiонерiв. 
Секретар Зборiв акцiонерiв Безрукова Л.К. довела до вiдома акцiонерiв протокол лiчильної комiсiї про 
пiдсумки голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiд 23 квiтня 2015 року. 
Голова зборiв акцiонерiв Ткачов Є.Г. повiдомив акцiонерiв про завершення роботи рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
 
 
Голова Зборiв акцiонерiв      ______________ Євгенiй Григорович Ткачов 
 
Секретар Зборiв акцiонерiв    ______________ Любов Костянтинiвна Безрукова 
 
Голова комiсiї з припинення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" 
                    ______________ Євгенiй Григорович Ткачов 
                                             м.п. 
 

 
 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 
Дата проведення 19.11.2015 

Кворум зборів 99.9973 



Опис ПРОТОКОЛ №2/15 
                       позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
     ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" 
          м. Кiровоград                19 листопада 2015 року 
Мiсце проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" (надалi - Загальнi збори): 
Україна, мiсто Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2, кабiнет генерального директора. 
Дата проведення Загальних зборiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" (надалi - ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ"): 19 
листопада 2015 року. 
Час початку реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 13 год. 00 хв. 
Час закiнчення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв: 13 год. 50 хв. 
Час вiдкриття Загальних зборiв: 14 год. 00 хв. 
Час закриття Загальних зборiв: 15 год. 30 хв. 
На Загальних зборах присутнi особи, якi не є акцiонерами ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ": 
-  голова реєстрацiйної комiсiї Iванов Олександр Євгенiйович (обраний рiшенням Наглядової ради 
протокол №4 вiд 21.09.2015р. членом реєстрацiйної комiсiї, а рiшенням засiдання реєстрацiйної комiсiї 
Загальних зборiв протокол №1 вiд 19.11.2015р. - головою реєстрацiйної комiсiї); 
-  секретар Загальних зборiв Безрукова Любов Костянтинiвна (обрана рiшенням Наглядової ради протокол 
№4 вiд 21.09.2015р.); 
Статутний капiтал ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" розподiлений на 30 000 000 шт. простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 0,05 гривень кожна, на загальну суму 1 500 000,00 гривень. 
Голова Наглядової ради Бегун Алiна Петрiвна вiдкрила Загальнi збори та надала слово Головi 
реєстрацiйної комiсiї. 
Голова реєстрацiйної комiсiї Iванов О.Є. оголосив протокол засiдання реєстрацiйної комiсiї Загальних 
зборiв вiд 19 листопада 2015 року (протокол №2 вiд 19.11.2015р.), вiдповiдно до якого: 
Дата, станом на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах: 13 
листопада 2015 року. 
У вiдповiдностi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах станом на 13 
листопада 2015 року, складеному у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему 
України: 
-  загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
зборах: 905 осiб, якi володiють акцiями в кiлькостi 30 000 000 шт. номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна, 
на загальну суму 1 500 000,00 грн. 
-  кiлькiсть голосуючих акцiй, вiдповiдно до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 
зборах, складеному станом на 13 листопада 2015 року - 29 766 763 шт. та належать 12 особам - акцiонерам 
ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ". 
-  кiлькiсть акцiй, що не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах ПАТ 
"ДОЗАВТОМАТИ"- 233 237 шт. та належать 893 особам - акцiонерам ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ". 
-  загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв не голосуючих акцiй ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ", або їх 
представникiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 8 (вiсiм) осiб. 
-  загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ", або їх 
представникiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 7 (сiм) осiб. 
-  загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ", або їх 
представникiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 29 765 948 (двадцять дев'ять мiльйонiв 
сiмсот шiстдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) голосiв. 
-  Кворум Загальних зборiв: 99,9973 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй, що згiдно дiючого 
законодавства України враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтентiв. 
Згiдно даних реєстрацiї учасникiв вiдповiдно до ст. 41 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
кворум для проведення Загальних зборiв досягнуто, Загальнi збори вважаються правомочними i мають 
право розпочати свою роботу. 
Протокол реєстрацiйної комiсiї про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв, що прибули на Загальнi збори вiд 19 
листопада 2015 року додається. 
Голова Наглядової ради ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" Бегун А.П. оголосила Збори акцiонерiв вiдкритими та 
зазначила, що згiдно протоколу №4 засiдання Наглядової ради вiд 21 вересня 2015 року головою 
Загальних зборiв призначено Ткачова Євгенiя Григоровича, секретарем Загальних зборiв обрано Безрукову 
Любов Костянтинiвну. 
До вiдома присутнiх було доведено, що питання для винесення на голосування до порядку денного 
Загальних зборiв внесенi рiшенням Наглядової ради ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" вiд 21 вересня 2015 року. В 
установленi законодавством України термiни пропозицiй вiд акцiонерiв ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" з питань 
порядку денного Загальних зборiв до ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" не надходило. Тому, рiшенням Наглядової 
ради  (Протокол №5 вiд 31 жовтня 2015 року) був затверджений наступний порядок денний: 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелiк питань, що виносяться на голосування): 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових 
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
2.Затвердження передавального акту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 



3.Затвердження статуту правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
4.Обрання голови ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
5.Обрання (призначення) органiв управлiння ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - правонаступника ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
6.Про конвертацiю акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що припиняється шляхом перетворення, в частки ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
Голова Загальних зборiв запропонував акцiонерам, що приймають участь у Загальних зборах, перейти до 
розгляду питань порядку денного. 
 
1. По першому питанню порядку денного. Обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження порядку 
(регламенту) проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
СЛУХАЛИ: 
голову Загальних зборiв Ткачова Є.Г., який пояснив присутнiм необхiднiсть прийняття рiшення з першого 
питання порядку денного для органiзацiї проведення Загальних зборiв. 
Iнших виступiв, зауважень, пропозицiй не надходило. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення по даному питанню порядку денного скориставшись 
бюлетенем №1: 
1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком 
денним; фiксування розгляду питань технiчними засобами не проводити; для проведення пiдрахункiв 
голосiв акцiонерiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ".  
Обрати лiчильну комiсiю в складi: 
- голова лiчильної комiсiї - Плотнiков Володимир Анатолiйович; 
- член лiчильної комiсiї - Обойдихата Полiна Iванiвна; 
- член лiчильної комiсiї - Тимцiв Людмила Вiкторiвна. 
2. Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ": 
2.1. доповiдi - до 10 хвилин; 
2.2. розгляд здiйснювати за оголошеним порядком денним; 
2.3. виступи: до 3 хвилин; 
2.4. голосування з усiх питань порядку денного з використання бюлетенiв для голосування; 
2.5. принцип голосування: одна акцiя - один голос; 
2.6. проведення зборiв без перерви. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №1: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1. Розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком 
денним; фiксування розгляду питань технiчними засобами не проводити; для проведення пiдрахункiв 
голосiв акцiонерiв на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ".  
Обрати лiчильну комiсiю в складi: 
- голова лiчильної комiсiї - Плотнiков Володимир Анатолiйович; 
- член лiчильної комiсiї - Обойдихата Полiна Iванiвна; 
- член лiчильної комiсiї - Тимцiв Людмила Вiкторiвна. 
2. Затвердити наступний регламент позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ": 
2.1. доповiдi - до 10 хвилин; 
2.2. розгляд здiйснювати за оголошеним порядком денним; 
2.3. виступи: до 3 хвилин; 
2.4. голосування з усiх питань порядку денного з використання бюлетенiв для голосування; 
2.5. принцип голосування: одна акцiя - один голос; 
2.6. проведення зборiв без перерви. 
 
2. По другому питанню порядку денного. Затвердження передавального акту ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 



СЛУХАЛИ: 
Голову комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" Ткачова Є.Г., який повiдомив про необхiднiсть 
прийняття Загальними зборами рiшення про затвердження передавального акту ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" 
для завершення процедури реорганiзацiї ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" та скасування реєстрацiї випуску акцiй 
на виконання рiшення вiд 23 квiтня 2015 року, прийнятого рiчними загальними зборами акцiонерiв 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ", про припинення дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом реорганiзацiї (перетворення) у 
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ". 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення скориставшись бюлетенем №2: 
затвердити передавальний акт ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", складений станом на 19.11.2015 року. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №2: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити передавальний акт ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", складений станом на 19.11.2015 року. 
 
3. По третьому питанню порядку денного. Затвердження статуту правонаступника ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" 
СЛУХАЛИ: 
Голову комiсiї з припинення ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" Ткачова Є.Г., який представив на розгляд Загальних 
зборiв проект статуту правонаступника ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" та докладно 
роз'яснив умови статуту. Доповiдач повiдомив, що згiдно затвердженого Наглядовою радою проекту 
рiшення по цьому питанню запропоновано затвердити статут правонаступника ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ" - 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ". 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення  скориставшись бюлетенем №3: 
затвердити статут правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №3: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Затвердити статут правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
 
4. По четвертому питанню порядку денного. Обрання голови ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - правонаступника 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ". 
СЛУХАЛИ: 
Секретаря Загальних зборiв Безрукову Л.К., яка ознайомила збори з проектом рiшення по четвертому 
питанню порядку денного. 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення скориставшись бюлетенем №4: 
Обрати головою ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" Бахмач Євгенiя Степановича.  
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №4: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Обрати головою ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ"ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" Бахмач Євгенiя Степановича.  
 
5. По п'ятому питанню порядку денного. Обрання (призначення) органiв управлiння ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
СЛУХАЛИ: 
Секретаря Загальних зборiв Безрукову Л.К., яка ознайомила збори з проектом рiшення по четвертому 
питанню порядку денного.  
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення скориставшись бюлетенем №5: 
Обрати (призначити) органи управлiння правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в 
наступному складi: 
1.  Генеральний директор - Ткачов Євгенiй Григорович.  
2.  Ревiзiйна комiсiя в наступному складi: 
- голова ревiзiйної комiсiї - Тарасенко Зоя Анатолiївна; 
- член ревiзiйної комiсiї - Ткачова Тетяна Борисiвна; 
- член ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНЕКС". Оскiльки 
запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №5: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
Обрати (призначити) органи управлiння правонаступника ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" - ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" в 
наступному складi: 
3.  Генеральний директор - Ткачов Євгенiй Григорович.  
4.  Ревiзiйна комiсiя в наступному складi: 
- голова ревiзiйної комiсiї - Тарасенко Зоя Анатолiївна; 
- член ревiзiйної комiсiї - Ткачова Тетяна Борисiвна; 
- член ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГРАНЕКС". Оскiльки 
запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
 
6. По шостому питанню порядку денного. Про конвертацiю акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що припиняється шляхом 
перетворення, в частки ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
СЛУХАЛИ: 
Голову Загальних зборiв Ткачова Є.Г., який роз'яснив Загальним зборам порядок та умови конвертацiї 
акцiй ПАТ "ДОЗАВТОМАТИ", що припиняється шляхом перетворення, в частки ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" 
згiдно п.3 ч. 2 ст. 80, 87 Закону України "Про акцiонернi товариства". 
ЗАПРОПОНОВАНО: 
проголосувати за наступний проект рiшення скориставшись бюлетенем №6: 
1.Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ", що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" та 
розподiляються серед його учасникiв. 



2.Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що перетворилося. 
3.Не пiдлягають обмiну акцiї, що належать ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", якi на дату прийняття рiшення про 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом перетворення, не проданi та/або не анульованi. Такi акцiї пiдлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Оскiльки запитань з залу не надходило приступили до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ БЮЛЕТЕНЕМ №6: 
За - 29 765 948 голосiв, що складає 100,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах; 
Проти - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що зареєструвалися 
для участi у Загальних зборах; 
Утрималось - 0 голосiв, що складає 0,00% голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй, що 
зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 
РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО: 
ВИРIШИЛИ: 
1.Акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ", що припиняється шляхом перетворення, конвертуються в частки ТОВАРИСТВА З 
ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" та 
розподiляються серед його учасникiв. 
2.Розподiл часток ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КIРОВОГРАДСЬКИЙ 
ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiдбувається iз збереженням спiввiдношення кiлькостi акцiй, що 
було мiж акцiонерами у статутному капiталi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", що перетворилося. 
3.Не пiдлягають обмiну акцiї, що належать ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ", якi на дату прийняття рiшення про 
припинення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" шляхом перетворення, не проданi та/або не анульованi. Такi акцiї пiдлягають 
анулюванню в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Голова Загальних зборiв Ткачов Є.Г. повiдомив акцiонерам, що всi питання порядку денного Загальних 
зборiв розглянуто та по всiх питаннях порядку денного прийнятi вiдповiднi рiшення. 
Голова лiчильної комiсiї Плотнiков В.А. надав протокол лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування на 
позачергових загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiд 19 листопада 2015 року секретарю 
Загальних зборiв Безруковiй Л.К для оголошення пiдсумкiв голосування на Загальних зборах. 
Секретар Загальних зборiв Безрукова Л.К. довела до вiдома акцiонерiв протокол лiчильної комiсiї про 
пiдсумки голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ" вiд 19 листопада 2015 року. 
Голова Загальних зборiв Ткачов Є.Г. повiдомив акцiонерiв про завершення роботи позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТIВ". 
 
 
Голова Загальних зборiв              ______________ Євгенiй Григорович Ткачов 
 
 
Секретар Загальних зборiв    ______________ Любов Костянтинiвна Безрукова 
 
 
Голова комiсiї з припинення 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КIРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ 
АВТОМАТIВ" 
            ______________ Євгенiй Григорович Ткачов 
                                             м.п. 
 

 
 
 



VIII. Інформація про дивіденди 
 

 За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

        

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн 

        

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

        

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 
д/н д/н д/н д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н д/н д/н 

Опис 
Прибуток вiд господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк, направити на покриття збиткiв за 
минулi роки. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватна аудиторська фiрма "АС-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23099001 
Місцезнаходження 25006 Кiровоградська область Ленiнський м. Кiровоград вул. Велика 

Перспективна, б.31/36 кв.17 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

№ 0720 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0522) 24-38-78 
Факс 24-38-78 
Вид діяльності надання аудиторських послуг 
Опис Аудиторська перевірка проводилася відповідно до договору №10-2015 від 

13.01.2015 року, в обсягах достатніх для формування незалежної 
професійної думки. Терміни проведення перевірки з 13.01.2015 р. по 
21.04.2015 р. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 04071 м. Київ немає м. Київ вул. Нижній Вал, 17/8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ № 581322 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 5910419 
Факс (044) 4825206 
Вид діяльності Лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку 

депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних 
паперiв 

Опис пiдписано Договiр  про обслуговування емiсiї цiнних паперiв, по якому 
Депозитарiй зобов'язується надавати послуги щодо обслуговування 
випуску цiнних паперiв, прийом на зберiгання глобального сертифiкату 
випуску цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку емiтента у цiнних 
паперах, виконання  операцiй з випуском  цiнних паперiв на пiдставi 
розпоряджень (наказiв) емiтента або його представника та документiв або 
їх копiй, засвiдчених в установленому законодавством порядку, якi 
пiдтверджують наявнiсть пiдстав для здiйснення операцiй з цiнними 
паперами. 

 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжгалузевий депозитарний 
центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35477315 
Місцезнаходження 61145 Харкiвська область немає м. Харкiв вул. Космiчна, б. 26 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №286587 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 08.10.2013 



документа 
Міжміський код та телефон (057) 714-01-90 
Факс (057) 714-01-90 
Вид діяльності Лiцензiя на  здiйснення професiйної дiяльностi  на ринку цiнних паперiв - 

депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв 
Опис пiдписано договiр № 25-ЕМ  вiд 21.07.2010 року  щодо вiдкриття та 

ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, якi були зареєстрованими 
особами у реєстрi власникiв iменних  цiнних паперiв на дату припинення  
ведення реєстру, зберiгання належних власникам цiнних паперiв, 
обслуговування операцiй за цими рахунками 

 
 
 



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 

09.06.2010 36/11/1/10 

Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 
Кiровоградське 
територiальне 

управлiння 

UA1100261007 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 30000000 1500000.00 
100.000000000

000 

Опис 
Розпорядженням № 16-КФ-С-А від 21 січня 2016 року  Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ від 09.06.2010 року № 36/11/1/10, видане 17.08.2011 року  
Кіровоградським територіальним управлінням Державної комісії з цінних пеперів та фондового ринку, анульовано. Скасування реєстрації випуску акцій у зв'зку з 
перетворенням акціонерного товариства. 

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
Вiдкрите акцiонерне товариство"Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" засновано 
вiдповiдно до рiшення Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового 
комплексу i конверсiї України вi 13/01/1995 року шляхом перетворення державного 
пiдприємства Кiровоградського заводу дозуючих автоматiв у вiдкрите акцiонерне 
товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення 
прав громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 20 
листопада 1994 року № 699/94. 
Загальними зборами акціонерів від 25 квітня 2015 року прийнято рішення про 
припинення діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 
ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ" шляхом реорганізації (перетворення)у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД ДОЗУЮЧИХ АВТОМАТІВ". 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Товариство є самостiйною юридичною особою з дня його державної реєстрацiї 
19/01/1995 року. 
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв немає. 
 Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв товариства, якi скликаються 
щорiчно. 
 Створено наглядову раду з метою захисту iнтересiв держави та акцiонерiв їх 
здiйснення контролю за дiяльнiстю ради АТ. Рада АТ являється виконавчим органом 
товариства, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, направленою 
на отримання прибутку. 
 Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансової та господарської дiяльностi 
товариства, як з власної iнiцiативи, так i за дорученням вищого органу, наглядової 
ради та акцiонерiв, що володiють бiльше 10 % голосiв. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний 2015 
рiк становить - 95 осiб. 
Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працювали за сумiсництвом 2 особи. 
Працiвникiв, якi працювали у 2015 роцi на умовах неповного робочого часу (дня, 
тижня) - 90 особи. 
Фонд оплати працi за 2015 рiк становить - 3951,9 тис. грн. 
Кадрова программа емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 
працiвникiв, та забезпечення ii вiдповiдальностi операцiйним потребам. 
Однiєю з основних умов виконання поставлених стратегiчних цiлей є питання розвитку 
кадрового потенцiалу. 
Головною метою кадрової полiтики буде подальше пiдвищення квалiфiкацiї, створення 
профессiональних колективiв, здатних вирiшувати завдання стратегiчного розвитку 
пiдприємства. 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Підприємство не належить до будь-яких об'єднань 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 



цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, 
установами 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 
мали. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
"Про облікову політику відповідно до вимог  МСФЗ" 
Стандарти, що застосовуються 
 У відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті 
Міністерства фінансів України, інструкціями та іншими нормативними актами, які 
регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової 
звітності, виконуючи вимоги, передбачені Статутом товариства, та з метою 
забезпечення своєчасного надання достовірної інформації користувачам фінансової 
звітності. 
        НАКАЗУЮ: 
встановити на Товаристві наступну облікову політику для складання фінансової 
звітності у відповідності до МСФЗ, яка відповідає наступному: 
1.1.Положення "Про облікову політику ПАТ"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" 
(далі - ПАТ) розроблене відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності/бухгалтерського обліку (МСФЗ/МСБО)  
1.2. Відповідно до МСБО 8, облікова політика - це конкретні принципи, основи, 
домовленості, правила і процедури, прийняті товариством для складання фінансової 
звітності. 
1.3. При підготовці та поданні інформації Товариство керується  МСФЗ 1 "Перше 
застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки", та іншими МСФЗ та МСБО. Основними 
принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки 
фінансової звітності до МСБО 1 є:  
o принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  
o безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що 
підприємство є таким, що безперервно діє і залишається таким, що діє в осяжному 
майбутньому). 
1.4. Фінансова звітність ПАТ складається відповідно до основних якісних 
характеристик, певних Принципів підготовки фінансової звітності до МСБО 1: 
o зрозумілість;  
o доцільність (істотність); 
o достовірність (правдива вистава, переважання суті над формою, нейтральність, 
обачність, повнота);  
o порівнянність. 
1.5. При виборі і вживанні облікових політик ПАТ керується відповідними 
стандартами і інтерпретаціями із врахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених 
Радою з МСФЗ. У разі відсутності конкретних стандартів і інтерпретацій, 
керівництво ПАТ самостійно розробляє облікову політику і забезпечує її вживання 
так, щоб інформація, що представляється у фінансовій звітності, відповідала 
концепції, принципам, якісним характеристикам  та іншим вимогам МСФЗ. 
1.6. Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ, затверджується наказом директора ПАТ і застосовується з 1 січня 2015року. 
1.7. Облікова політика послідовно застосовується до аналогічних статей, за 
виключенням випадків, коли Стандарт або інтерпретація потребує/дозволяє проводити 
аналогічних статей. Облікова політика не підлягає зміні, за винятком наступних 
випадків: 
o зміна облікової політики потрібна стандартом МСФЗ або інтерпретацією;  
o зміна облікової політики приведе до того, що у фінансовій звітності буде 
представлена надійніша і доречніша інформація. 
1.8. В разі публікації нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюється 
відповідно до його перехідних положень. Якщо новий стандарт не включає перехідних 



положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна 
застосовується перспективно. 
1.9. Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику ПАТ, 
затверджуються генеральним директором. 
1.10. Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на 
генерального директора ПАТ"Кіровоградський завод дозуючих автоматів". 
Сфера застосування 
2.1. На вимогу статті 12 "Застосування міжнародних стандартів", починаючи з 01 
січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ)..  
2.2. Для цілей ведення бухгалтерського обліку, застосовувати на товаристві 
журнально-ордерну систему обліку, а також машинну обробку документів з 
використанням комп'ютерної програми бухгалтерського обліку в програмі 1С 
конфігурація 7.7        
2.3. Установити, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 
первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. 
2.4. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської 
операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення. 
2.5. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 
систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та 
аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках 
бухгалтерського обліку. 
2.6. Дане Положення розроблене з метою складання фінансової звітності 
ПАТ"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" у відповідності до МСБО/МСФЗ. 
Товариство використовує виключно МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб-сайті 
Міністерства фінансів України 
2.7. З метою ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських П(С)БО 
використовується Наказ про облікову політику № 2а  від 20.01.2011  р. Фінансова 
звітність складається до вимог МСФЗ. 
2.8. Для складання звітів відповідно до податкового законодавства України ПАТ 
користується фінансовою звітністю складеною згідно українських П(С)БО.  
2.9. Цим Положенням повинні керуватися всі особи, пов'язані у своїй діяльності з 
вирішенням питань, що регламентуються обліковою політикою: 
o керівництво ПАТ;  
o працівники всіх служб і підрозділів, що відповідають за своєчасне представлення 
первинних документів в бухгалтерію; 
o працівники бухгалтерії, що відповідають за своєчасне і якісне виконання всіх 
видів облікових робіт і складання достовірної звітності всіх видів; 
o інші працівники. 
Використання  оцінок і суджень 
Керівництво товариства використовує ряд оцінок і припущень по відношенню до 
представлення активів і зобов'язань і розкриття  умовних активів і зобов'язань при 
підготовці   фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок. 
Припущення і зроблені на їх  основі розрахункові  оцінки постійно  аналізуються  
на предмет необхідності їх зміни. Зміни  в розрахункових  оцінках признаються в 
тому звітному  періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних  
періодах, де були проведені вказані зміни.   
Організація бухгалтерського обліку в ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих 
автоматів" 
3.1. Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію ПАТ, 
яку очолює головний бухгалтер. У своїй роботі головний бухгалтер і співробітники 
бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими 
інструкціями, що визначають, розподіл обов'язків і що встановлюють міру 
відповідальності кожного співробітника. 
3.2. Бухгалтерський облік ПАТ ведеться відповідно до Закону України "Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність", Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, інших нормативних актів,  що регулюють ведення бухгалтерського обліку в 
Україні.  
3.3. Форма ведення бухгалтерського обліку передбачає використання комп'ютерної 
програми 1С Бухгалтерія. 
3.4. У ПАТ використовуються уніфіковані форми первинної облікової документації, 
затверджені Держкомстатом України. При оформленні фінансово-господарських 
операцій, по яких не передбачені уніфіковані форми, застосовуються самостійно 
розроблені форми первинних облікових документів, обов'язкові реквізити, що 
включають, встановлені Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність". 
3.5. Право проведення господарських операцій і підпису первинних облікових 
документів мають особи, список яких встановлюється внутрішніми організаційно-
розпорядними документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за 



відповідність проведених операцій чинному законодавству і Статуту ПАТ, відповідно 
до посадових інструкцій. 
3.6. Право отримати і видавати товарно-матеріальні цінності дозволяється особам, 
список яких, затверджується внутрішніми організаційно-розпорядними документами. 
Дані особи несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених 
операцій чинному законодавству і Статуту ПАТ, відповідно до посадових інструкцій. 
3.7. Ведення бухгалтерського обліку в ПАТ здійснюється по єдиному робочому плану 
рахунків, розробленому на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999г. №291. 
3.8. Порядок організації і проведення інвентаризації майна і зобов'язань ПАТ 
визначений Положенням про порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань, 
затвердженим генеральним директором.  
3.9. Фінансова звітність по МСФЗ складається на основі інформації про активи, 
зобов'язання, капітал та господарські операції по результатах діяльності ПАТ за 
даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації статей відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Критерії визнання елементів фінансової звітності  
4.1. Активи - ресурси, контрольовані ПАТ, в результаті подій минулих періодів від 
яких ПАТ чекає здобути економічну вигоду у майбутньому.  
4.2. Зобов'язання - поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті 
подій минулих періодів, врегулювання якої приведе до відтоку ресурсів, що містять 
економічну вигоду. 
4.3. Капітал - доля, що залишається, в активах ПАТ після вирахування всіх її 
зобов'язань.  
4.4. Дохід - приріст економічних вигод протягом звітного періоду, у формі 
надходження (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до 
збільшення капіталу, не пов'язаного з вкладами власників. Доход оцінюється по 
справедливій вартості відшкодування вартості, отриманої в оплату або очікувану к 
отриманню. 
4.5. Витрати - зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що проходить 
у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що ведуть до зменшення 
капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами). 
4.6. Визнанню у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які: 
o відповідають визначенню одного з елементів;   
o відповідають критеріям визнання. 
4.7. Критерії визнання:  
o існує вірогідність отримання або втрати майбутніх економічних вигід, пов'язаних 
з об'єктом, що відповідає визначенню елемента;  
o об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути надійно визначена.  
4.8. До спеціального розпорядження генерального директора ПАТ рахує всі активи, 
які знаходяться у власності ПАТ, контрольованими і достовірно оціненими на 
підставі первинної вартості, вказаної в первинних документах на момент їх 
визнання. 
4.9. Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, 
але від яких очікується здобуття економічних вигод в разі їх реалізації третім 
особам.  
4.10. Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним 
розпорядженням керівника ПАТ.  
4.11. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не 
передбачено окремими МСФЗ, рахувати історичну вартість (собівартість). 
4.12. Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво розробляє 
оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності. 
Основні засоби  
5.1. Основні засоби придбані або створені ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих 
автоматів" зараховуються на баланс за собівартістю та враховуються і 
відображаються  у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 "Основні засоби".  
5.2. Основними засобами визнаються матеріальні активи ПАТ, очікуваний термін 
корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається 
залежно від класу більше 2500грн. та комп'ютерну техніку більше 1000 грн.,  які 
використовуються в процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду іншим 
сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. 
5.3. Основні засоби ПАТ обліковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів 
класифікуються по окремих класах.  
5.4. Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі 
основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються у складі класу 
придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.  
5.5. Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає 
вартість придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до 
експлуатації. 



5.6. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними 
прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість 
порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 "Знецінення активів". 
5.7. Ліквідаційна вартість на ПАТ установлена в розмірі 0,0 грн., строки корисного 
використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного 
фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у 
попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки. 
5.8. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта 
основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і 
балансовою вартістю активу, а визнається у прибутках і збитках. 
5.9. Амортизована сума - це первісна вартість об'єкта основних засобів або 
переоцінена вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості.  
Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом 
строку корисного використання активу і розраховується з використанням 
прямолінійного методу. Строки корисного використання класів основних засобів 
встановлено таким чином 
------------------------------------------------------------------ 
|              Класи             |           Строки              | 
|                                | корисної експлуатації,років         | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 1 - земельні ділянки      |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 2 - капітальні витрати на |              -                | 
|поліпшення земель, не пов'язані |                               | 
|з будівництвом                  |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 3 - будівлі,              |              50               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|споруди,                        |              50               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - машини та обладнання  |               10              | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|з них:                          |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|електронно-обчислювальні машини,|                               | 
|інші машини для автоматичного   |                               | 
|оброблення інформації, пов'язані|                               | 
|з ними засоби зчитування або    |                               | 
|друку інформації, пов'язані з   |                               | 
|ними комп'ютерні програми (крім |                               | 
|програм, витрати на придбання   |                               | 
|яких визнаються роялті, та/або  |                               | 
|програм, які визнаються         |                               | 
|нематеріальним активом), інші   |                               | 
|інформаційні системи,           |                               | 
|комутатори, маршрутизатори,     |                               | 
|модулі, модеми, джерела         |                               | 
|безперебійного живлення та      |                               | 
|засоби їх підключення до        |                               | 
|телекомунікаційних мереж,       |                               | 
|телефони (в тому числі          |                               | 
|стільникові), мікрофони і рації,|                               | 
|вартість яких перевищує 2500    |                               | 
|гривень                         |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 5 - транспортні засоби    |               10              | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 6 - інструменти, прилади, |               5               | 
|інвентар (меблі)                |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 7 - тварини               |               5               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 8 - багаторічні насадження|              -                | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 9 -  інші основні засоби  |              5                | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 10 - бібліотечні фонди    |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 12 - тимчасові            |               -               | 
|(нетитульні) споруди            |                               | 



|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 13 - природні ресурси     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 14  - інвентарна тара     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 15 - предмети прокату     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 16 - довгострокові        |               -               | 
|біологічні активи               |                                
------------------------------------------------------------------ 
|група 17 - незавершене  
     будівництво                 |               -               | 
|                                |                                
------------------------------------------------------------------ 
5.11. Незавершене будівництво включає затрати, безпосередньо пов'язані з 
будівництвом основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, 
безпосередньо пов'язаних із будівництвом. Незавершене будівництво не 
амортизується. Амортизація незавершеного будівництва (аналогічно об'єктам основних 
засобів) починається з моменту готовності цих активів до експлуатації, тобто коли 
вони знаходяться в місці та перебувають у стані, що забезпечує їх функціонування 
відповідно до намірів керівництва. 
5.12. Земля, що належить ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів"" на правах 
власності, не амортизується. Якщо ПАТ користується землею згідно Державного акту 
на право постійного користування землею то, у відповідності  до законодавства 
України земля, на якій ПАТ здійснює свою діяльність, є власністю держави, в 
балансі не відображається. У подальшому, в разі придбання землі, вона 
відображуватиметься у фінансовій звітності за вартістю придбання. 
5.13. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів 
визначається комісією з приймання основних засобів і затверджується керівництвом  
підприємства. Термін корисного використання основних засобів переглядається  за 
результатами річної інвентаризації. 
5.14. Термін корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 
встановлюється рівним терміном дії договору лізингу (терміну сплати лізингових 
платежів). 
5.15. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться 
прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту. 
Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою 
введення в експлуатацію. 
5.16. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів 
списуються на витрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість істотних оновлень і 
поліпшень основних засобів капіталізується. Капіталізовані витрати включають 
основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх 
корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на 
ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище 
критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в 
тому періоді, у якому були понесені. 
У разі заміни одного з компонентів складних об'єктів основних засобів по якому 
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до 
балансової вартості складного об'єкту, а операція по заміні розглядається як 
реалізація (вибуття) старого компоненту. 
5.17. На дату звітності використовувати для оцінки основних засобів  - облік за 
первинною вартістю. 
5.18. В разі наявності чинників знецінення активів відображати основні засоби за 
вирахуванням збитків від знецінення згідно МСБО 36 "Знецінення активів".  
5.19. Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання 
враховуються відповідно до МСФЗ 5 "Необоротні активи для продажу і  діяльність, що 
припиняється". 
Нематеріальні активи 
6.1. Нематеріальні активи ПАТ враховуються і відображаються у фінансовій звітності 
відповідно МСБО 36 "Нематеріальні активи". 
6.2. Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні 
активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від 
підприємства і використовуються підприємством впродовж періоду більше 1 року (або 
операційного циклу) для виробництва, в адміністративних цілях або передачі в 
оренду іншими особами. 
6.3. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремих групах: 
o патенти;  
o авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);  
o ліцензії;  
o торгівельні марки, включаючи бренди і назви публікацій;  



Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи 
основних засобів, враховується у складі цих об'єктів. 
6.4. Нематеріальні активи оцінюються за первинною вартістю (собівартості), яка 
включає вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів 
до експлуатації. 
6.5. Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається зі всіх 
витрат на створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на 
дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх виникнення. 
6.6. Подальші витрати на нематеріальні активи збільшують собівартість 
нематеріального активу, якщо:  
o існує вірогідність того, що ці витрати приведуть до генерування активом 
майбутніх економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень 
ефективності;  
o ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу. 
6.7. Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки 
первинної оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.  
6.8. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом впродовж очікуваного 
терміну їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації 
починається в місяці, наступному після введення нематеріального активу в 
експлуатацію. 
6.9. Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається 
при їх постановці на облік спеціально комісією, призначеною керівником товариства,  
виходячи з: 
o очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 
використання або інших чинників;  
o термінів використання подібних активів, затвердженого керівництвом товариства. 
На дату звіту нематеріальні активи враховуються по моделі первинної вартості з 
врахуванням можливого знецінення відповідно до МСБО 36 "Знецінення активів". 
6.10. Ліквідаційну вартість нематеріального активу товариство приймає за нуль. 
Оренда 
7.1. Надання в операційну оренду майна ПАТ, суми, що підлягають отриманню від 
орендатора, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних 
платежів. 
7.2. Нерухомість в оренді окремо стоячих будівель визнається інвестиційною, якщо 
дохід від оренди є довгостроковим та суттєвим для звітності товариства.  
7.3. У разі, коли лише частину нерухомості здано в оренду й дохід від оренди буде 
не суттєвим, нерухомість не визначається як інвестиційна. 
7.4  Для визначення справедливої вартості активу, щодо якого немає порівнюваних 
ринкових операцій, можна обґрунтовано оцінити, якщо а) відхилення в діапазоні 
обґрунтованих попередніх оцінок справедливої вартості є незначними для цього 
активу або б) імовірність різних попередніх оцінок у межах діапазону можна 
обґрунтовано оцінити та використати під час оцінки справедливої вартості. Якщо 
суб'єкт господарювання може достовірно оцінити справедливу вартість отриманого 
активу або відданого активу, тоді справедлива вартість відданого активу 
використовується для оцінювання собівартості отриманого активу, якщо справедлива 
вартість отриманого активу є більш очевидною. 
Фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції враховуються з МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової 
звітності класифікуються по категоріях як такі що: 
o утримуються до погашення;  
o що маються в наявності для продажу. 
8.2. Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення 
враховуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого 
терміну погашення, враховуються за собівартістю. 
8.3. Інвестиції, що є в наявності для продажу, враховуються за справедливою 
вартістю з віднесенням її змін на власний капітал. 
Знецінення активів  
9.1. ПАТ"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" відображує матеріальні активи у 
фінансовій звітності з врахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 
36.  
9.2. На дату складання фінансової звітності ПАТ визначає наявність ознак 
знецінення активів: 
o зменшення ринкової вартості активу на протязі звітного періоду на істотну 
величину, ніж очікується; 
o старіння або фізичне пошкодження активів; 
o істотні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому 
середовищі, в якому діє ПАТ, що сталося протягом звітного періоду або очікувані 
найближчим часом; 
o збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може 
істотно зменшити суму очікуваного відшкодування активу;  
o перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 



o списання неліквідних активів (ТМЦ), що не використовувалися на протязі 3-х 
років; 
o істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі 
очікувані зміни в наступному періоді, підприємства, що негативно впливають на 
діяльність. 
За наявності ознак знецінення активів, ПАТ визначає суму очікуваного відшкодування 
активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільше з двох оцінок: 
справедливій вартості за мінусом витрат на продаж і вартості використання. Якщо 
сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця 
визнається збитками від знецінення у звіті про фінансові результати з одночасним 
зменшенням балансової вартості активу до суми, що відшкодовується. 
Специфіка діяльності ПАТ передбачає враховувати все товариство як Одиницю, що 
генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, в разі відсутності ознак 
знецінення Одиниці в цілому в звітності не відображається. 
Витрати по позиках  
10.1. Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із 
залученням позикових засобів) капіталізуються у випадку, якщо відбувається 
створення активів, відповідних визначенню активу, що кваліфікується.  
10.2. Витрати по позиках, залучених безпосередньо для створення активів, що 
кваліфікуються, капіталізуються з дотриманням вимог, викладених в МСБО 23 "Витрати 
по позиках" 
10.3. Витрати по позиках, які неможливо прямо віднести до створення 
кваліфікаційного активу, капіталізуються з використанням середньозваженої ставки, 
розрахованої відповідно до МСБО 23 "Витрати по позиках". 
Запаси  
11.1. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно 
до МСБО 2.   Товариство визнає запасами  активи , які: 
утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 
перебувають у процесі виробництва для такого продажу; 
існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 
процесі або при  наданні послуг. 
11.2. Запаси враховуються по однорідних групах: 
" сировина і матеріали; 
" покупні напівфабрикати;  
" запасні частини;  
" паливо;  
" тара і тарні матеріали; 
" метизи; 
" матеріали передані у виробництво; 
" інші матеріали; 
" готова продукція;  
" товари купівельні. 
11.3. Собівартість придбаних в третіх осіб запасів складається з вартості 
придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.  
11.4. Собівартість  готової продукції складається з прямих та загальновиробничих 
витрат.  
11.5. Готова продукція відображається у фінансовій звітності за найменшої з 
вартості. 11.6.Товариство застосовує наступні формули оцінки запасів при їх 
вибутті або передачі у виробництво: 
а) за ідентифікованою вартістю: 
" сировина і матеріали; 
" покупні напівфабрикати;  
" запасні частини;  
" паливо;  
" тара і тарні матеріали; 
" метизи; 
" матеріали передані у виробництво; 
" інші матеріали; 
" готова продукція;  
" товари купівельні. 
11.7. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 
собівартості або чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це 
можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності ПАТ за вирахуванням 
розрахункових витрат при продажі. 
11.8. Чиста вартість реалізації для  готової продукції на складі визначається по 
окремих найменуваннях.  
11.9. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижча 
за собівартість, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження 
вартості сировини і матеріалів в звітності не відображується. 
11.10. ПАТ  визначає собівартість запасів за ідентифікованою собівартістю. 
Дебіторська заборгованість 



12.1. Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, що пред'явлені покупцям і 
іншим особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей 
фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна 
(отримання очікується протягом поточного року або операційного циклу) або як 
довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як 
поточна). 
12.2. Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська 
заборгованість (що виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної 
господарської діяльності товари і послуги) і не торгівельна  (інша) дебіторська 
заборгованість. 
12.3. Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю переданих активів. 
12.4. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється 
і відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації 
дебіторської заборгованості оцінюється із врахуванням наданих знижок, повернень 
товарів і безнадійної сумнівної заборгованості.  
12.5. Для відображення сумнівної заборгованості на підприємстві створюється резерв 
сумнівних боргів. Суттєві дебітори аналізуються на індивідуальній основі. Інші 
дебітори аналізуються на портфельній основі з використанням методу класифікації 
дебіторів по наступних термінах винекнення: 
№        Дебітори по всім рахунках           Дебітори по рахунку №64.4 
п/п             крім рахунку №64.4 
1        до 6-ти місяців;-0%                до 3-х місяців;-0% 
2        від 6-ти до 12-ти місяців; -30%      від 3-х до 6-ти місяців; -30% 
3        від 12-ти до 18 місяців;-70%       від 6-ти до 12 місяців;-70% 
4        понад 18 місяців. - 100% 
        понад 12 місяців. - 100% 
У випадку, якщо вилучення дебіторської заборгованості проводиться в примусовому 
порядку, через суд, то на таку дебіторську заборгованість, нараховується резерв в 
розмірі 100%. 
Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних 
періодів і враховуючи чинники наявності об'єктивних свідоцтв того, що інститут не 
зможе стягнути дебіторську заборгованість. 
Грошові кошти 
13.1 Грошові кошти ПАТ включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в    
касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у 
використанні. 
Іноземна валюта   
14.1. Фінансова звітність ПАТ складається в національній валюті України (гривні) , 
що є функціональною валютою здійснює зовнішню діяльність, проводячи операції в 
іноземній валюті. Товариство обліковує операції в іноземній валюті у відповідності 
до МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів". 
14.2. Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному 
визнанні відображаються у функціональній валюті по курсу Національного Банку 
України (НБУ) на дату здійснення операцій. 
14.3. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, 
що враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в Балансі по 
курсу НБУ на дату складання звітності.  
14.4. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумково в 
звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. 
Зобов'язання і резерви   
15.1. Облік і визнання зобов'язань і резервів ПАТ здійснюється відповідно до МСБО 
37. 15.2. Зобов'язання ПАТ, класифікуються на довгострокові (термін погашення 
понад 12 місяців) і поточних (термін погашення до 12 місяців).  
15.3. Довгострокові зобов'язання (окрім відстрочених податків на прибуток) 
відображуються залежно від вигляду або за дисконтовою вартістю, або за вартістю, 
що амортизується.  
15.4. Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі 
за первинною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або 
послуг.  
15.5. ПАТ здійснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості 
до складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до 
повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. 
15.6. Резерви визнаються, якщо ПАТ в результаті певної події у минулому має 
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою 
вірогідності буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою 
надійністю. 
15.7. ПАТ визнає як резерви - резерв відпусток, які формуються щомісячно виходячи 
з фонду оплати праці і розрахункового оцінного коефіцієнта. Коефіцієнт 
установлений у розмірі 8,33% до фонду заробітної плати з урахуванням  єдиного 
соціального внеску нарахований на заробітну плату. 



15.8. Компанія визнає умовні зобов'язання, виходячи із критеріїв їх визнання, 
покладаючись на оцінку вірогідності їх виникнення і сум погашення В отриманою від 
експертів. 
Винагорода працівникам   
16.1. Всі винагороди працівникам ПАТ враховуються як поточні, відповідно до МСБО 
19. 
16.2. В процесі господарської діяльності ПАТ сплачує обов'язкові внески до 
Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі, передбаченому Законодавством 
України. 
Класифікація поточна та не поточна. 
17.1. Операційний цикл товариства дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час 
між придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або 
еквіваленти грошових коштів. 
17.2. Актив  класифікується як поточний, якщо: 
Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його 
у своєму нормальному операційному циклі; 
Компанія утримує актив в основному з метою продажу; 
Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного 
періоду; 
актив є грошовими коштами чи  еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження 
щодо їх використання. 
17.3. Інші активи  класифікуються як не поточні. 
17.4. Зобов'язання  класифікується як поточне, якщо: 
Компанія сподівається погасити це зобов'язання в ході свого нормального 
операційного циклу; 
Компанія утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; 
зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного 
періоду; 
Компанія не має права відстрочити погашення зобов'язання протягом як мінімум 
дванадцяти місяців після звітного періоду. 
17.5. Інші зобов'язання класифікуються як не поточні.  
Визнання доходів і витрат  
18.1. Доходи ПАТ "Кіровоградський завод дозуючих автоматів" визнаються на основі 
принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції станеться 
збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.  
18.2. Дохід від реалізації продукції визнається, тоді, коли фактично проведена 
передача  від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами 
(товар відвантажений і право власності передане), і дохід відповідає всім 
критеріям визнання відповідно до МСБО 18. 
18.3. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно 
до політики ПАТ не передбачено.  
18.4. В разі надання ПАТ послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, 
протягом обумовленого терміну, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому 
надані послуги, і розраховується на основі загальної вартості контракту і відсотка 
виконання. 
18.5. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на здобуття 
платежу. 
18.6. Витрати, пов'язані із отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним 
доходом.  
18.7. Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку 
рівномірно на всьому протязі терміну дії оренди. Сума отриманих пільг зменшує 
загальну величину витрат з оренди протягом усього терміну дії оренди. 
18.8. Мінімальні орендні платежі за договорами фінансової оренди поділяються на 
дві складові: фінансові витрати і погашення зобов'язання по оренді. Фінансові 
витрати розподіляються по періодах протягом терміну дії оренди таким чином, щоб 
ставка, за якою нараховуються відсотки на частину зобов'язань з оренди, була 
постійною. 
18.9. Умовні орендні платежі відображаються в обліку шляхом перегляду мінімальних 
орендних платежів на що залишився термін оренди, коли зникає відповідна 
невизначеність і розмір коригування орендної плати стає відомим. 
18.10. Товариство класифікує доходи як : 
- дохід від звичайної діяльності; 
- прибуток від інших операцій. 
18.11. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної 
діяльності Товариства. 
Витрати по податку на прибуток 
19.1. Витрати по податку на прибуток визначаються і відбиваються у фінансовій 
звітності ПАТ відповідно до МСБО 12. 
19.2. Витрати з податку на прибуток, відображаються в звіті про фінансові 
результати, складаються з сум поточного і відстроченого податку на прибуток.  



19.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з прибутку оподаткування 
за рік, розрахованою по правилах податкового законодавства України. 
19.4. Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена 
або відкладена у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і 
зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, і відповідними податковими 
базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються по 
тимчасових різницях з використанням балансового методу обліку зобов'язань. 
19.5. Відстрочені податкові активи і зобов'язання розраховуються по податкових 
ставках, які, як очікується, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані 
активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про 
введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на 
звітну дату. 
19.6. Звітні податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує 
вірогідність того, що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить 
реалізувати відкладені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти 
існуючих відкладених зобов'язань.   
Власний капітал 
20.1. Статутний капітал, включає суму перевищення справедливої вартості отриманих 
коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.  
20.2. ПАТ визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований у 
відповідності зі Статутом товариства.  
20.3. ПАТ нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну 
дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 
20.4. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників 
Прибуток на акцію 
21.1. Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію 
щодо своїх звичайних акцій.  
21.2. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку або 
збитку, що належать власникам звичайних  акцій Товариства, на середньозважену 
кількість звичайних  акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду.  
21.3. Розбавлений прибуток на акцію розраховується шляхом коригування величини 
прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцій, і середньозваженого 
кількості звичайних  акцій в обігу на розбавлений ефект від всіх потенційних 
звичайних  акцій, до яких відносяться конвертовані боргові зобов'язання та опціони 
на акції, надані співробітникам. 
Сегменти  
22.1. ПАТ надає фінансову звітність відповідно до стандартів МСФЗ.  
 Зв'язані особи 
23.1. Пов'язаними особами Товариства вважати фізичних або юридичних осіб за такими 
ознаками: 
фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Компанію - має 
суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; 
юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного 
управлінського персоналу; 
юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Компанією; 
інше, передбачене МСБО 24. 
23.2. Відповідно до ознак пов'язаних осіб, які приводяться в МСБО 24, пов'язані 
особи в ПАТ відсутні.  
23.3. Правила взаємин з покупцями і особливості формування ціни реалізації 
регламентуються Положенням про ціноутворення. 
Події, що виникли після звітної дати   
24.1. Керівництво ПАТ визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і 
осіб уповноважених підписувати звітність ПАТ.  
24.2. При складанні фінансової звітності ПАТ враховує події, що виникли після 
звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. 
Форми фінансової звітності   
25.1. ПАТ визначає форми подання фінансовій звітності відповідно до рекомендацій 
МСБО   
25.2. Баланс складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні і 
довгострокові.  
25.3. Звіт про фінансові результати складається методом розподілу витрат за 
функціональною ознакою. 
25.4. Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.  
25.5. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим 
методом.  
Примітка до фінансової звітності складаються відповідно до обов'язкових вимог до 
розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ. 
 
 
 
 



  
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Товариство спецiалiзується на виробництвi машин і устаткування загального 
призначення, н.в.і.у, виробництвом будівельних металевих конструкцій і частин 
конструкцій, виробництвом радіаторів і котлів центрального опалення, виробництвом 
інших металевих баків, резервуарів і контейнерів, механічне оброблення металевих 
виробів, виробництво інструментів, виробництвом підіймального та вантажно-
розвантажувального устаткування, виробництвом машин і устаткування для сільського 
та лісового господарства, виробництвом машин і устаткування для добувної 
промисловості та будівництва, виробництвом машин і устаткування для виготовлення 
харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну, ремонтом і технічним 
обслуговування машин і устаткування промислового призначення, установленням та 
монтажом  машин і устаткування, виробництвом інших верстатів. 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
На протязi останнiх 5 рокiв товариство вкладає значнi кошти в  придбання активiв. 
Щодо придбання, то збiльшення йшло: 2011 рiк - 878,0 тис. грн., 2012 рiк - 
основних засобiв 3698,8 тис. грн, неаматерiальних активiв 54,3 тис. грн., в 2013 
рiк - 713,0 тис. грн., 2014 рік - було проведено інвестиційну дооцінку ОЗ на 
8424,0 тис. грн.(здаються в оренду), 2015 рік - значних придбань не відбувалось. В 
2011 рiк - 96,0 тис. грн., та проводилась реалiзацiя обладнання та транспорту 
залишкова вартiсть якого складала на день продажу 365,6 тис. грн. В 2009 роцi було 
проведено дооцiнку цiлiсного майнового комплексу, збiльшено балансову вартiсть ОЗ 
на 46746,9 тис. грн та збiльшився знос ОЗ в зв'язку з вище викладеним на 24804,4 
тис. грн. В 2012 роцi було списано застарiлого обладнання на суму 23218,98 грн 
знос якого склав 100%.В звітному 2015 року значних списань не відбувалось. 
Зменшення вартостi активiв йде шляхом нарахування амортизацiї. 
 
 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
У товаристві правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради та 
членами виконавчого органу не було. 
 



Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основні засоби відображаються за первинною вартістю, яка є  історичною або 
первісною вартістю (історична - вартість ОЗ, яка була визначена на момент 
приватизації Товариства, первісна - вартість придбаних протягом періоду 
функціонування Товариства, з урахуванням витрат на доставку та доведення об'єктів 
до придатного для експлуатації стану), за вирахуванням накопиченого зносу. 
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 
активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх 
здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, 
які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в 
звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. 
Протягом звітного року Товариство не несло витрат, пов'язаних з капіталізацією. 
Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів, за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості.  
Ліквідаційна вартість активу  дорівнює 0 ( нулю) грн.. 
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, 
впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням 
прямолінійного методу.  
Застосовані строки корисної експлуатації груп основних засобів: земля - не 
амортизується; Будівлі та споруди - 50 років; Машини та обладнання від 10 років, 
транспортні засоби и автомобілі від 10 років; Інші основні засоби - від 5 років., 
нематеріальні активи 5 років; 
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації можуть передивлятися на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-
яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як 
зміна облікової оцінки. 
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту 
основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою 
вартістю активу і відображається у складі прибутків і збитків.  
В кінці кожного звітного періоду Товариство може переглядати балансову вартість 
власних основних засобів з метою визначення можливих ознак існування того, що ці 
активи втратили частину вартості внаслідок знецінення. У випадку існування таких 
ознак, для визначення збитків від знецінення, у випадку їх існування, оцінюється 
сума відшкодування активу. Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого 
активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої 
відноситься такий актив. 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Iстотнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента такi: 
- полiтичнi (нестабiльнiсть законодавчої бази в Українi); 
- фiнансово-економiчнi (нестабiльнiсть митного та податкового законодавства, 
зростання курсу основних валют, цiн на матерiальнi та  енергетичнi ресурси); 
- екологiчнi  ( додатковi капiтальнi вкладення на здiйснення мiроприємств пол 
охоронi навколишнього  середовища). 
 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
Штрафнi санкцiї за 2015 р: 
За несвоечасну сплату ПДВ               - 2,2 тис.грн, ОДПІ 
Штрафи iнших пiдприємств                - 0,0 тис.грн.,  
                     Разом              - 2,2 тис грн. 
 
 
 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається за рахунок власних коштiв. 
Товариство при здiйсненнi фiнансово - господарської дiяльностi керується чинним 
законодавством України, зокрема Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про 
цiннi папери та фондовий ринок", Цивiльним кодексом України, Господарським 
кодексом України, Податковим кодексом України, iншими законодавчими актами, в тому 
числi, нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
В звiтному роцi заключались договора на виконання робiт якi виконувались на 
протязi року, але залишились декiлька незавершених договорiв: 
- ПП "Стройіндутрія" м. Одеса договір №89/14 від 19.11.2015 р. 
- ТОВ "ТОМ - Інвест" м. Тернопіль договір № 72/14 від 28.09.2015 року. 
 
 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Товариство веде пошуки нових напрямкiв дiяльностi, якi будуть в змозi покращити 
фiнансовий стан пiдприємства. 
Для цього є такi можливостi: 
* вiльнi виробничi площi; 
* квалiфiкована робоча сила. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Розробок i впроваджень за звiтний рiк не проводилося. 
 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 
в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 
сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 
справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
 
Судовi справи: 
2) справи якi розглядаються: 
а. Провадження у Господарському судi Донецької областi у справi № 905/8632/13 за 
позовом ПАТ "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" до ПрАТ"Бетон Нова" про 
стягнення заборгованостi.  
 
 
 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
В звiтному роцi викуп власних акцiй Товариством не здiйснювалось. Державних 
замовлень товариство в звiтному роцi не мало. Пiдприємство не входить до будь-яких 
об'єднань. Товариство в звiтному роцi облiгацiй не емiтувало. Обмежень на майно не 
має. В асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi об'єднання товариство не 
входить. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв не 
випускало.  
 



 
 



   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 6714.000 6609.000 0.000 0.000 6714.000 6609.000 

- будівлі та споруди 5336.000 5476.000 0.000 0.000 5336.000 5476.000 

- машини та обладнання 1149.000 955.000 0.000 0.000 1149.000 955.000 

- транспортні засоби 58.000 13.000 0.000 0.000 58.000 13.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 171.000 165.000 0.000 0.000 171.000 165.000 

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 6714.000 6609.000 0.000 0.000 6714.000 6609.000 

 
Пояснення :  Основні засоби відображаються за первинною вартістю, яка є  історичною 
або первісною вартістю (історична - вартість ОЗ, яка була визначена на момент 
приватизації Товариства, первісна - вартість придбаних протягом періоду 
функціонування Товариства, з урахуванням витрат на доставку та доведення об'єктів 
до придатного для експлуатації стану), за вирахуванням накопиченого зносу. 
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 
активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх 
здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, 
які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в 
звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені. 
Протягом звітного року Товариство не несло витрат, пов'язаних з капіталізацією. 
Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів, за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості.  
Ліквідаційна вартість активу  дорівнює 0 ( нулю) грн.. 
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, 
впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням 
прямолінійного методу.  
Застосовані строки корисної експлуатації груп основних засобів: земля - не 
амортизується; Будівлі та споруди - 50 років; Машини та обладнання від 10 років, 
транспортні засоби и автомобілі від 10 років; Інші основні засоби - від 5 років., 
нематеріальні активи 5 років; 
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування 
амортизації можуть передивлятися на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-
яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як 
зміна облікової оцінки. 
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту 
основних засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою 
вартістю активу і відображається у складі прибутків і збитків.  
В кінці кожного звітного періоду Товариство може переглядати балансову вартість 
власних основних засобів з метою визначення можливих ознак існування того, що ці 
активи втратили частину вартості внаслідок знецінення. У випадку існування таких 
ознак, для визначення збитків від знецінення, у випадку їх існування, оцінюється 
сума відшкодування активу. Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого 
активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої 
відноситься такий актив. 



 В звітному році дії стосовно визначення ознак знецінення основних засобів - не 
здійснювались. Приведено у відповідність до ринкової вартості основні засоби на 
основі експертного висновку ТОВ НДКП "Пектораль" від 17.11.2008 р, які здаються в 
довгострокову оренду, що збільшило балансову вартість активу і відобразилося в 
складі прибутку. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -1119 -3274 

Статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1500 1500 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-1119.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(1500.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 
капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання 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 

Зобовязань за облiгацiями немає д/н 0.00 0.000 д/н 
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 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Зобовязань за фiнансовими iнвестицiями в 
корпоративнi права немає 

д/н 0.00 0.000 д/н 

Податкові зобов'язання Х 222.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 24907.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 25129.00 Х Х 
Опис Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу - класифiкацiя боргових iнструментiв або 

iнструментiв власного капiталу - Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються 
або як фiнансовi зобов'язання, або як iнструменти власного капiталу в залежностi вiд сутностi 
договiрних вiдносин i визначень фiнансового зобов'язання та Iнструменту власного капiталу. 
Кредиторська заборгованiсть представлена наступним чином: 
                                                                          2014           2015 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:                      21076           24066 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть з бюджетом:                            451           222 
зi страхування:                                                                299             479 
з оплати працi:                                                                789             319 
Iншi поточнi забезпечення:                                                    440             522 
                   Всього                                                  23170             25129 
 
 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Виробництво радіаторів і котлів центрального 

опалення 
694          6055.90 25.9 

481145 
          613.50 3.4 

2 
Виробництво інших металевих баків, резервуарів 

і контейнерів 
2           421.30 1.8 

2 
          421.30 2.4 

3 Механічне оброблення металевих виробів послуга           124.60 0.5 послуга           124.60 0.7 

4 
Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устаткування 
8           953.80 4.1 

8 
          953.80 5.3 

5 
Виробництво інших машин та устаткування 

загального призначення, н.в..і.у. 
          4384.90 18.8 

 
         4198.90 23.5 

6 
Виробництво машин і устаткування для 

сільського та лісового господарства 
6          2577.20 11 

6 
         2935.30 16.4 

7 
Виробництво машин і устаткування для добувної 

промисловості та будівництва 
3          6676.30 28.6 

3 
         6438.00 36 

8 
Виробництво машин і устаткування для 

виготовлення харчових продуктів і напоїв, 
перероблення тютюну 

           134.20 0.6 
 

          134.20 0.8 

9 Установлення та монтаж  машин і устаткування            771.10 3.3            771.10 4.3 

10 
Оптова торгівля іншими товарами 

господарського призначення 
           224.10 1 

 
          224.10 1.3 

11 Здавання в оренду власного нерухомого майна            578.70 2.5            578.70 3.2 

12 Виробництво інших верстатів 1           458.30 2 1           458.30 2.6 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати  86.00 

2 Витрати на оплату працi  22.00 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи   9.00 

4 Амортизацiя   5.00 

5 Iншi операцiйнi витрати   9.00 

 



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 

23.04.2015 24.04.2015 
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, 

перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду                                                     

23.04.2015 24.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                              

20.02.2015 23.02.2015 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 2013 1 0 

2 2014 1 0 

3 2015 2 1 

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     

Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за ходом 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 

    

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

    

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     

Інше д/н 

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



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       3 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       2 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5 
 
Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 
 Так Ні 

Складу     

Організації     

Діяльності     

Інші (запишіть)   

 
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 : 
  
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 

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

  
 
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)                                                                          д/н 

 
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?  1  
 
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 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні 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 

Ні Так 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 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Ні 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)  Так 
 
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 

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Так Так 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) Ні 
 
З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                        д/н 

 
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)   Так 
 
 

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: Не прийнятий 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено: Не прийнятий 
 



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.  
 Немає 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство  "Кiровоградський завод 
дозуючих автоматiв" 

за ЄДРПОУ 00226514 

Територія  КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136600 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ МАШИН І 
УСТАТКОВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, Н. В. І. У. 

за КВЕД 28.29 

Середня кількість працівників  109   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 25007 Кiровоградська область м. Кiровоград пров. 
Експериментальний, 2, т.0522 350900 
 
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 2015 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 -- -- 

первісна вартість 1001 -- -- 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 6714 6609 
первісна вартість 1011 16753 17011 
знос 1012 10039 10402 
Інвестиційна нерухомість 1015 8256 8087 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 8424 8424 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 168 337 
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 14970 14696 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 4451 7604 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 194 599 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 -- -- 

з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 264 1047 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 17 64 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 4926 9314 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 19896 24010 
  



Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1500 1500 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4774 -2619 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 -3274 -1119 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 414 -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 21076 24066 
розрахунками з бюджетом 1620 451 222 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 789 319 
Поточні забезпечення 1660 440 522 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 -- -- 
Усього за розділом IІІ 1695 23170 25129 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 19896 24010 
 
 
Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Голова комісії з припинення ________________ Ткачов Євгенiй Григорович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Храпаченко Андрій Вікторович 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство  "Кiровоградський 
завод дозуючих автоматiв" 

за ЄДРПОУ 00226514 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2015 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 22279 18446 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (16673) (15332) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 5606 3114 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 -- 245 
Адміністративні витрати  2130 (2301) (2462) 
Витрати на збут 2150 (946) (1346) 
Інші операційні витрати  2180 (366) (1252) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 1993 -- 

     збиток   2195 (--) (1701) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 178 7675 
Фінансові витрати  2250 (16) (25) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (--) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 2155 5949 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -- -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 2155 5949 

     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 2155 5949 
 
  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 14329 11651 
Витрати на оплату праці 2505 3699 4474 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1430 1745 
Амортизація 2515 798 802 
Інші операційні витрати 2520 1476 1827 
Разом 2550 21732 20499 

 
 

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 30000000 30000000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 30000000 30000000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.07183330 0.19830000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.07183330 0.19830000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Голова комісії з припинення ________________ Ткачов Євгенiй Григорович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Храпаченко Андрій Вікторович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 
Підприємство   Публічне акцiонерне товариство  "Кiровоградський завод 
дозуючих автоматiв" 

за ЄДРПОУ 00226514 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2015 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 21389 21942 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 4156 -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5077 1581 
Надходження від повернення авансів 3020 104 343 
Надходження від операційної оренди 3040 1028 329 
Інші надходження 3095 35 66 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (19633) (16206) 

Праці 3105 (3643) (4027) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1867) (2260) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1953) (1288) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (1225) (468) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (728) (820) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (117) (728) 
Інші витрачання 3190 (76) (437) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 344 -685 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 234 1364 
Інші надходження 3340 503 1823 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 534 956 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (25) 
Інші платежі 3390 (500) (1705) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -297 501 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 47 -184 
Залишок коштів на початок року 3405 17 180 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- 21 
Залишок коштів на кінець року 3415 64 17 
 



Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Голова комісії з припинення ________________ Ткачов Євгенiй Григорович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Храпаченко Андрiй Вiкторович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01 

Підприємство   Публічне акцiонерне товариство  "Кiровоградський 
завод дозуючих автоматiв" 

за ЄДРПОУ 00226514 

 
Звіт про власний капітал 

за 2015 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 1500 -- -- -- -4774 -- -- -3274 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1500 -- -- -- -4774 -- -- -3274 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 2155 -- -- 2155 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 2155 -- -- 2155 
Залишок на кінець року 4300 1500 -- -- -- -2619 -- -- -1119 
 
Примiтки розкритi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної 
вiдповiдно до мiжнароднiх стандартiв фiнансової звiтностi" 
 
 
Голова комісії з припинення ________________ Ткачов Євгенiй Григорович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Храпаченко Андрiй Вiкторович 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк. 
Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiсть 
Публiчне Акцiонерне Товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" (далi - 
"Товариство") зареєстроване Реєстрацiйною Палатою виконавчого комiтету 
Кiровоградської мiської Ради народних депутатiв  04 грудня 1991 року за №00353-АТ-
1 та перереєстровано 26.01.2006 року, реєстрацiйний №1 444 120 0000 002646. 
Юридична адреса Товариства - 25004, Кiровоградська обл., м. Кiровоград, провулок 
Експериментальний, будинок 2, фактичне мiсцезнаходження товариства спiвпадає з 
юридичною адресою. 
Телефон : (0522)35-09-00, факс: (0522)35-09-00. 
Генеральний директор -  Ткачов Є.Г.      
з 26 червня 2011 року  по теперiшнiй час. 
Головний бухгалтер  - Гостєєва О.I.      
з 17 квiтня 2012 року по 28 листопада 2015 року, 
Буря Н.М. з 09 грудня 2015 року по 20 лютого 2015 року 
Храпаченко А.В. з 23 лютого 2015 року по теперiшнiй час. 
Товариство зареєстроване платником ПДВ, свiдоцтво про реєстрацiю № 100346683 вiд 
10 серпня 2011р видане Кiровоградською об'єднаною державною податковою iнспекцiєю, 
iндивiдуальний номер платника ПДВ -002265111239 
Товариство не володiє корпоративними правами. 
Товариство спiльних пiдприємств немає. 
 
Основнi види дiяльностi згiдно КВЕД: 
           Таблиця1 
КВЕД Види дiяльностi 
28.29 Виробництво iнших машин i устаткування загального призначення 
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 
25.21 Виробництво радiаторiв i котлiв центрального опалення 
43.29 Iншi будiвельно-монтажнi роботи 
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 
технiчного консультування в цих сферах 
33.20 Установлення та монтаж шин i устаткування 
 
Статутний капiтал Товариства  складає   1 500 000,00 грн.( Один мiльйон п'ятсот 
тисяч) гривень. Статутний капiтал Товариства подiлено на  30 000 000 (тридцять 
мiльйонiв ) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн.(п'ять копiйок) за 
одну акцiю.  
Товариство є виробником бетонозмiшувальних установок, опалювального та сушильного 
обладнання на ринку України та країн СНД, що має власнi виробничi площi, та 
обладнання. 
Публiчне Акцiонерне Товариство "Кiровоградський завод дозуючих автоматiв" складає 
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою 
Кiровоградська обл., м. Кiровоград, провулок Експериментальний, будинок 2 
Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi 
У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого 
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України №419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає 
фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (МСФЗ).  
Керуючись МСФЗ 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", 
Товариство обрало 1 сiчня 2012 року датою переходу на МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть 
Товариства за 2015 рiк є повною рiчною фiнансовою звiтнiстю, що складається 
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної 
фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з 
тлумачень, що були затвердженi Комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та 
дiяли на дату складання такої фiнансової звiтностi. 
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства затвердженi наказом по Товариству, 
який дiяв протягом 2015 року, без змiн та доповнень. Облiкова полiтика вiдповiдає 
всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ 
(тобто, станом на 31 грудня 2015року).  
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 
вiд 07 лютого 2013 року (Iз змiнами i доповненнями, внесеними наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України № 627 вiд 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, 
нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 



Фiнансова звiтнiсть станом на 31 грудня 2012р. та за рiк, що закiнчився цiєю 
датою, була попередньою фiнансовою звiтнiстю Товариства складеною у вiдповiдностi 
до МСФЗ, в якiй було наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. 
Представлена фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк є повним комплектом фiнансової 
звiтностi, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у всiх 
звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. 
Звiтна дата за звiтний перiод 
Звiтний перiод рiчної фiнансової звiтностi - 2015 рiк, звiтною датою є кiнець дня 
31 грудня 2015 року. 
Функцiональна валюта, валюта подання фiнансової звiтностi та одиниця її вимiру 
Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою 
та валютою подання фiнансової звiтностi Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, 
представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не 
зазначене iнше. 
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в 
iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє 
на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй 
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на 
звiтну дату. Усi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за 
перiод. 
Принципи оцiнок 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по 
iсторичнiй та справедливiй вартостi, що пiдлягає оцiнцi за справедливою вартiстю 
через прибутки або збитки. 
 
Безперервнiсть дiяльностi 
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть 
дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення 
зобов'язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi. 
 
 Використання суджень та припущень для оцiнки 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та 
припущень, якi впливають на величину активiв та зобов'язань, вiдображених у 
звiтностi. Встановленi припущення та судження  'рунтуються  на iсторичному 
досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та iншiй доступнiй iнформацiї. 
Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та 
оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв та 
зобов'язань  в наступному фiнансовому роцi включають: 
- Строк експлуатацiї основних засобiв; 
- Знецiнення активiв; 
- Судовi спори;  
- Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання. 
 
Примiтка 3. Основнi положення облiкової полiтики 
Основнi засоби 
Основнi засоби вiдображаються за первинною вартiстю, яка є  iсторичною або 
первiсною вартiстю (iсторична - вартiсть ОЗ, яка була визначена на момент 
приватизацiї Товариства, первiсна - вартiсть придбаних протягом перiоду 
функцiонування Товариства, з урахуванням витрат на доставку та доведення об'єктiв 
до придатного для експлуатацiї стану), за вирахуванням накопиченого зносу. 
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин 
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх 
здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, 
якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в 
звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 
Протягом звiтного року Товариство не несло витрат, пов'язаних з капiталiзацiєю. 
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв, за 
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, 
впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням 
прямолiнiйного методу.  
Застосованi строки корисної експлуатацiї груп основних засобiв: земля - не 
амортизується; Будiвлi та споруди - 50 рокiв; Машини та обладнання вiд 10 рокiв, 
транспортнi засоби и автомобiлi вiд 10 рокiв; Iншi основнi засоби - вiд 5 рокiв., 
нематерiальнi активи 5 рокiв; 
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування 
амортизацiї можуть передивлятися на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-
яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як 
змiна облiкової оцiнки. 



Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту 
основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою 
вартiстю активу i вiдображається у складi прибуткiв i збиткiв.  
В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство може переглядати балансову вартiсть 
власних основних засобiв з метою визначення можливих ознак iснування того, що цi 
активи втратили частину вартостi внаслiдок знецiнення. У випадку iснування таких 
ознак, для визначення збиткiв вiд знецiнення, у випадку їх iснування, оцiнюється 
сума вiдшкодування активу. Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого 
активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої 
вiдноситься такий актив. 
 Запаси  
Запаси вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за меншою з двох величин: первiсної 
вартостi чи чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати 
на придбання сировини та товарiв, витрати на виготовлення готової продукцiї, а 
саме прямi витрати на оплату працi та вiдповiднi накладнi витрати, понесенi на 
транспортування запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування та стану. Чиста 
вартiсть реалiзацiї визначається виходячи з розрахункової цiни продажу, за 
вирахуванням всiх очiкуваних витрат на завершення виробництва та реалiзацiю. 
Проведено списання всiх нелiквiдних запасiв, якi не використовувалися у  
виробничому процесi бiльше 3-х рокiв, готової продукцiї i товарiв, що не 
реалiзовувалися протягом 3-х рокiв та вiдобразилося в складi прибутку. 
. 
Резерви 
ПАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, якi формуються щомiсячно виходячи з 
фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiєнта. Коефiцiєнт установлений 
у розмiрi 8,33% до фонду заробiтної плати з урахуванням  єдиного соцiального 
внеску нарахований на заробiтну плату.  
Для вiдображення дебiторської сумнiвної заборгованостi на пiдприємствi створюється 
резерв сумнiвних боргiв. Суттєвi дебiтори аналiзуються на iндивiдуальнiй основi. 
Iншi дебiтори аналiзуються на портфельнiй основi з використанням методу 
класифiкацiї дебiторiв по наступних термiнах: 
- дебiтори по всiм рахунках крiм рахунку № 64.4 
o до 6-ти мiсяцiв;-0% 
o вiд 6-ти до 12 мiсяцiв;-30%  
o вiд 12-ти до 18 мiсяцiв - 70% 
o понад 18 мiсяцiв. - 100% 
- дебiтори по рахунку № 64.4 
" до 3-х мiсяцiв -0% 
" вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв -30% 
" вiд 6-ти до 12 мiсяцiв -70%  
" понад 12 мiсяцiв. - 100% 
 
Фiнансовi iнструменти 
Фiнансовi активи класифiкуються на наступнi спецiальнi категорiї: а) фiнансовi 
активи, що утримуються для продажу; б) кредити та дебiторську заборгованiсть. 
Класифiкацiя залежить вiд характеру фiнансових активiв, i визначається на момент 
первiсного визнання. Звичайнi придбання або продаж фiнансових активiв визнаються 
та припиняють признаватися на дату здiйснення операцiї. Звичайнi операцiї з 
продажу придбання являються операцiями придбання та продажу фiнансових активiв, 
котрi потребують доставки активiв на протязi певного перiоду часу згiдно 
нормативно-правових актiв чи прийнятих на вiдповiдному ринку актiв. 
Фiнансовi активи, наявнi для продажу - Фiнансовi активи, наявнi для продажу, є 
непохiдними фiнансовими iнструментами, якi або визначаються як наявнi для продажу, 
або не класифiкуються як (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) 
iнвестицiї, утримуванi до погашення, або (в); фiнансовi активи, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. 
Дебiторська заборгованiсть  
Дебiторська заборгованiсть та наданi позики оцiнюються при первiсному визнаннi за 
справедливою вартiстю. Короткострокова дебiторська заборгованiсть, на яку не 
нараховуються вiдсотки, вiдображається за номiнальною вартiстю. Вiдповiднi резерви 
пiд сумнiвну заборгованiсть визнаються у прибутку чи збитку, коли є об'єктивнi 
свiдчення того, що актив знецiнився. Проведено аналiз дебiторської заборгованостi, 
заборгованiсть, що створилася бiльше 3-х рокiв тому, була списана та вiдображена в 
складi збиткiв. 
 
Грошовi кошти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти 
в касi, грошовi кошти на рахунках у банках. 
Знецiнення фiнансових активiв 
Знецiнення фiнансових активiв - Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак 
знецiнення на кiнець кожного звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважаються 



знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що в результатi одного або 
бiльше подiй, що вiдбулися пiсля початкового визнання фiнансового активу, на 
передбачуване майбутнє рух грошових коштiв вiдданої iнвестицiї чинився негативний 
вплив.  
Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу.  
Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу - класифiкацiя боргових 
iнструментiв або iнструментiв власного капiталу - Борговi iнструменти та 
iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як 
iнструменти власного капiталу в залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин i 
визначень фiнансового зобов'язання та Iнструменту власного капiталу. 
Iнструменти власного капiталу 
Iнструмент власного капiталу - це будь-який договiр, що пiдтверджує право па 
залишкову частку активiв Пiдприємства, пiсля вирахування всiх його зобов'язань. 
Iнструменти власного капiталу, випущенi Пiдприємством, визнаються за справедливою 
вартiстю отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. 
Фiнансовi зобов'язання  
Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як оцiнюються за справедливою вартiстю, 
з вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток, або як iншi фiнансовi 
зобов'язання. 
Iншi фiнансовi зобов'язання  
Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, торговельну кредиторську 
заборгованiсть та кредиторську заборгованiсть за основнi засоби, спочатку 
оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення 
операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю 
з використанням методу ефективної процентної ставки.  
Припинення визнання фiнансових зобов'язань.  
Пiдприємство припиняє визнавати фiнансовi зобов'язання тодi i тiльки; тодi, коли 
зобов'язання Пiдприємства виконанi, скасованi або закiнчується термiн їх дiї. 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання припиняє визнаватися, а 
компенсацiя сплачена i до сплати визнається у складi прибутку або збитку. 
Позики, отриманi вiд пов'язаних сторiн.  
Позики оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на 
здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням 
методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за 
вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою погашення або вiдшкодування 
визнається па протязi термiну дiї позик i вiдбивається як фiнансовi витрати.  
Операцiї з пов'язаними сторонами.  
Умови ведення господарської дiяльностi з пов'язаними сторонами визначаються на 
основi угод, характерних для кожного конкретного договору або операцiї. Пов'язанi 
сторони Можуть вступати в операцiї, якi не завжди доступнi для незв'язаних сторiн, 
i операцiї мiж пов'язаними сторонами укладаються на умовах i на суми, якi не 
вiдрiзняються вiд операцiй з непов'язаними сторонами.  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть  
Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первiсному визнаннi за справедливою 
вартiстю i згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу 
ефективної процентної ставки. 
Витрати на позики  
Витрати на позики включають процентнi витрати та iншi витрати на обслуговування 
заборгованостi. Сума витрат на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням, 
будiвництвом або виробництвом квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для 
пiдготовки яких до їх передбачуваного використання або продажу обов'язково 
потрiбно iстотний перiод часу, додається до вартостi цих активiв до тих пiр, поки 
цi активи не будуть, в основному, готовi до свого передбачуваного використання чи 
продажу. 
Iнвестицiйнi доходи, заробленi в результатi тимчасової iнвестицiї конкретних 
позик, якi очiкують свого споживання, на квалiфiкуються активи, вираховуються з 
витрат на позики, якi пiдлягають капiталiзацiї. 
Всi iншi витрати на позики визнаються у складi прибутку або збитку того перiоду, в 
якому вони понесенi 
Оподаткування  
 Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного та вiдстроченого 
податкiв. 
 Поточний податок - поточнi зобов'язання з податку на прибуток визначаються на 
основi оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється 
вiд прибутку або збитку, вiдображених у складi прибутку або збитку, оскiльки в неї 
не включаються статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподаткуванню чи 
вiднесенню на валовi витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також вона не 
включає статтi, якi нiколи не оподатковуються або не вiдносяться на валовi витрати 
в цiлях оподаткування. Зобов'язання Пiдприємства з поточного податку на прибуток 
розраховується з використанням податкових ставок, якi дiють або фактично дiючих на 
кiнець звiтного перiоду. 



Вiдстрочений податок - Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi рiзниць мiж 
балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у данiй фiнансовiй звiтностi i 
вiдповiдною податковою базою, яка використовується для розрахунку оподатковуваного 
прибутку, та облiковується з використанням методу балансових зобов'язань. 
Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються для всiх тимчасових 
рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових 
рiзниць, що вiдносяться на валовi витрати, у тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть 
отримання достатньої оподатковуваного прибутку, за рахунок якої можна буде 
реалiзувати данi тимчасовi рiзницi, що вiдносяться па валовi витрати. Такi 
податковi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у 
результатi гудвiлу або внаслiдок первiсного визнання iнших їх активiв i 
зобов'язань у рамках операцiї, яка не впливає на оподатковуваний, анi на облiковий 
прибуток. 
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну 
дату та зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде 
отримана достатня оподатковуваний прибуток, що дозволяє вiдшкодувати частину або 
всю суму даного активу. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються виходячи з податкових 
ставок, якi, iмовiрно, будуть застосовуватися у перiодi реалiзацiї вiдповiдних 
активiв або погашення вiдповiдних зобов'язань на основi податкових ставок (i 
податкових законiв), дiючих або фактично дiючих на звiтну дату.  
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань та активiв вiдображає податковi 
наслiдки, якi могли б виникнути в залежностi вiд способу, яким Пiдприємство 
припускає, на звiтну дату, вiдшкодувати актив або погасити балансову вартiсть 
своїх активiв i зобов'язань. 
Поточний та вiдстрочений податки за перiод 
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, 
коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого 
сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також 
визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. 
Дивiденди  
Дивiденди визнаються у складi власного капiталу як його зниження в тому перiодi, в 
якому вони були оголошенi. Дивiденди оголошенi, але не сплаченi за станом на 
звiтну дату, визнаються як зобов'язання на звiтну дату.  
Доходи 
Визнання доходiв - доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю 
компенсацiї отриманої або пiдлягає отриманню. Сума доходiв зменшується на суму 
передбачуваних повернень вiд клiєнтiв, торгових знижок та iнших аналогiчних 
резервiв. 
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче 
умов: 
" Пiдприємство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з 
володiнням товарами; 
" Пiдприємство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай 
асоцiюється з правом володiння, i фактично контролює проданi товари; 
"  сума доходiв може бути достовiрно визначена; 
"  iснує ймовiрнiсть того, що Товариство отримає економiчнi вигоди, пов'язанi 
з операцiєю;  
" та понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути 
достовiрно визначенi. 
При цьому доходи вiд реалiзацiї товарiв визнається в момент їх доставки та 
передачi права володiння покупцевi. 
Умовнi зобов'язання та активи  
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них 
розкривається а примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв коли 
ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, є незначною. 
Умовнi активи визнаються лише в тому випадку, коли дозволенi всi умови, що 
визначають дану умовнiсть. 
Примiтка 4.  Новi стандарти та iнтерпретацiї 
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї. 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" щодо професiйного судження при прийняттi 
рiшень про вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 
Фактор суттєвостi повинен застосовуватися до всiєї звiтностi в цiлому, i додаткове 
включення несуттєвої iнформацiї не тiльки не приносить користi, а й може, навпаки, 
завдати шкоди. Професiйне судження повинно застосовуватися компанiями для 
визначення того, де саме в звiтах i в якiй послiдовностi розкрити iнформацiю. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСБО 16 "Основнi засоби" щодо амортизацiї (п. 62А). 



Забороняється застосування амортизацiї на основi виручки щодо основних засобiв, 
так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що генеруються активом, а не 
споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi 
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що товариство не застосовує такого 
методу амортизацiї. 
 
МСБО 16 "Основнi засоби" щодо строку корисного використання (п. 56 С). 
Очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з використанням 
активiв, може вказувати на очiкуваний моральний або комерцiйних знос активу, що, в 
свою чергу, може свiдчити про зменшення майбутнiх економiчних вигод, втiлених у 
даному активi. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" щодо розкриття iнформацiї в iнших 
компонентах промiжної фiнансової звiтностi (п.16 А) 
Iнформацiя повинна розкриватися в промiжних фiнансових звiтах або промiжнi 
фiнансовi звiти повиннi мiстити посилання на будь-який iнший звiт (наприклад, звiт 
керiвництва або звiт про ризики). При цьому такий звiт повинен бути доступний 
користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в той же час, що i промiжнi 
фiнансовi звiти. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо амортизацiї (п. 98А, 98В, 98С). 
Забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки щодо об'єктiв 
нематерiальних активiв, крiм двох випадкiв: коли нематерiальний актив виражається 
як мiра виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигод вiд 
використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi 
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що товариство не застосовує такого 
методу амортизацiї. 
 
МСБО 38 "Нематерiальнi активи" щодо строку корисного використання (п. 92). 
Зважаючи на швидкi змiни, що вiдбуваються в областi технологiй, комп'ютерне 
програмне забезпечення та багато iнших нематерiальних активiв схильнi до 
технологiчного старiння. Таким чином, найчастiше їх строк корисного використання 
буде коротким. Очiкуване майбутнє зменшення цiни продажу продукцiї, виробленої з 
використанням нематерiального активу, може вказувати на очiкуване моральний або 
комерцiйний знос активу, що, в свою чергу, може свiдчити про зменшення майбутнiх 
економiчних вигод, укладених в даному активi. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСФЗ 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть" 
(п.26, 26А). 
Рекласифiкацiї (замiсть продажу - розподiл на користь власникiв або навпаки) не 
повиннi розглядатися як вiдмова вiд плану продати або розподiлити на користь 
власникiв актив (лiквiдацiйної групи). Змiна способу вiдчуження не перериває i не 
змiнює спочатку певний термiн виконання плану вiдчуження. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" щодо контрактiв на 
обслуговування фiнансових активiв (п.30 А). 
У випадках, коли компанiя пiсля передачi фiнансового активу iншiй особi зберiгає 
за собою право обслуговувати такий актив, необхiдно оцiнити, чи припускає договiр 
на обслуговування цього активу наявнiсть подальшої участi. Зокрема, компанiя, що 
обслуговує фiнансовий актив, матиме подальшу участь у такому фiнансовому активi, 
якщо її винагорода залежить вiд суми отриманих вiд боржника грошових коштiв або 
вiд термiнiв отримання грошей з фiнансового активу. Також компанiя матиме подальшу 
участь i в тому випадку, коли, вiдповiдно до умов контракту, фiксована сума 
винагороди не виплачується їй у повному обсязi, якщо боржник з фiнансового активу 
не виконує свої зобов'язання. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Зазначенi 
змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть, тому що у товариства вiдсутнi такi 
активи. 
 
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" щодо розкриття iнформацiї в 
скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi (п. 44г). 



Iнформацiю про згортання фiнансових активiв та зобов'язань в загальному випадку не 
потрiбно розкривати у всiх промiжних перiодах, але розкриття такої iнформацiї 
повинно вiдповiдати вимогам МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСФЗ 15 "Виручка вiд контрактiв з клiєнтами". 
Введено п'ятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у 
сумi очiкуваної оплати за переданий товар або надану послугу (а не за справедливою 
вартiстю вiдшкодування). 
Стандарт набирає чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2016 р. Керiвництво оцiнює 
характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 
Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена 
модель облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв 
на основi очiкуваних збиткiв. 
Зазначенi змiни набирають чинностi для звiтiв, починаючи з 01.01.2018 р. 
Керiвництво оцiнює характер та масштаб необхiдних правок до фiнансової звiтностi. 
 
Примiтка 5. Основнi засоби  
Основнi засоби представленi наступним чином: 
 
Назва На 31.12.2015  року (тис. грн) На 31.12.2014 року (тис. грн) 
Балансова вартiсть основних засобiв 6609 6714 
Первiсна вартiсть 17011 16753 
Амортизацiя 10402 10039 
   
Iнвестицiйна нерухомiсть представлена наступним чином: 
 
Назва На 31.12.2015  року (тис. грн) На 31.12.2014 року (тис. грн) 
Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 8087 8256 
Первiсна вартiсть 8424 8424 
Амортизацiя 337 168 
  
Примiтка 6. Вiдстроченi податки 
Розрахунки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань не здiйснювались. 
 
Примiтка 7. Запаси 
 
За станом на 31 грудня 2015 року Товариство визнає у складi поточних активiв 
запаси в сумi 7604  тис. грн..  
Запаси Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за ринковою вартiстю. 
Товариство класифiкує запаси у вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики та 
визначає на 31 грудня 2015 року такi класи запасiв: 
назва На 31.12.2015 року(тис.грн.) На 31.12.2014 року(тис.грн.) 
Балансова вартiсть поточних активiв 7604                  4451 
В тому числi: 
виробничi запаси 2865         2898 
готова продукцiя 2578         1119 
товари 2161          434 
 
Товариство застосовує однакову формулу до всiх запасiв, що визнанi в залишках на 
31 грудня 2015 року. 
 
Примiтка 8. Дебiторська заборгованiсть 
 
Товариство визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у 
вiдповiдностi до МСБО 39  "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32  
"Фiнансовi iнструменти: подання" . 
Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до 
виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового 
зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. 
назва На 31.12.2015 року(тис.грн.) На 31.12.2014 року(тис.грн.) 
Балансова вартiсть непоточних фiнансових активiв -довгострокова заборгованiсть за 
договорами позики та фiнансової допомоги  
0  
0  
Поточна торговельна дебiторська заборгованiсть, яка виникла як контрактне право 
отримувати грошовi кошти за наданi послуги, реалiзованi товари.  
599   



194  
Визнанi поточнi фiнансовi активи - Дт заборгованiсть по розрахункам з iншими 
дебiторами  
1047                 264 
Примiтка 9.  Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Станом на 31 грудня грошовi кошти та еквiваленти представленi таким чином: 
 2015 2014 
Кошти на поточних рахунках  64 17 
Всього: 64 17 
 
"Звiт про рух грошових коштiв" за результатами  2015 року складений з урахуванням 
вимог МСБО № 7. 
Пiд час заповнення роздiлiв форми застосовується прямий метод, який базується на 
безпосередньому використаннi даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо 
дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за звiтний перiод у 
кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або 
зобов'язань. 
У "Звiтi про рух грошових коштiв" подається iнформацiя про суму чистого 
надходження або чистого видатку грошової маси у пiдприємства за рiк у розрiзi 
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Цей документ характеризує 
здатнiсть Компанiї своєю дiяльнiстю генерувати приток грошових коштiв, 
використовується для оцiнювання потреб пiдприємства щодо напрямiв та обсягiв їх 
витрачання. Дозволяє побачити реальну ефективнiсть кожного економiчного виду 
дiяльностi пiдприємства - операцiйної, iнвестицiйної  та фiнансової. 
По пiдприємству за 2015 рiк, чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - чисте 
надходження  грошових коштiв, тобто  перевищення суми надходження грошових коштiв 
над сумою видатку  складає  - 344  тис. грн.. 
Чистий рух коштiв вiд  iнвестицiйної дiяльностi вiдсутнiй. 
Чистий рух коштiв вiд  фiнансової дiяльностi - чистий видаток  грошових коштiв, 
тобто перевищення суми видатку  грошових коштiв над сумою їх надходження  у 2015 
р.  складає  - 297 тис. грн.. 
 
Примiтка 10  Статутний капiтал 
Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року та 31.12.2015 року 
становить 1 500 000 (один мiльйон п'ятсот тисяч ) гривень. Статутний капiтал 
подiлено на 30 000 000 (тридцять мiльйонiв)  простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 0,05 грн. за одну акцiю.  
 
Примiтка 11  Розподiл прибутку  
 
У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство розподiляє прибуток у 
якостi дивiдендiв на основi бухгалтерської звiтностi складеної за МСФЗ. У 
вiдповiдностi до українського законодавства розподiлу пiдлягає чистий прибуток. На 
загальних зборах акцiонерiв 23 квiтня 2015 року прийнято рiшення дивiденди за 2014 
рiк не нараховувати. 
 
Примiтка 12  Кредиторська заборгованiсть 
Товариство визнає, оцiнює  та подає  iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у 
вiдповiдностi до МСБО 39  "Фiнансовi iнструменти : визнання та оцiнка" та МСБО 32  
"Фiнансовi iнструменти: подання" . 
Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт, який приводить до 
виникнення фiнансового активу у одного суб`єкта господарювання та фiнансового 
зобов`язання або iнструмента капiталу, у iншого суб`єкта господарювання. 
назва На 31.12.2015 року(тис.грн.) На 31.12.2014 року(тис.грн.) 
Поточнi фiнансовi зобов'язання - торговельна кредиторська заборгованiсть, як 
контрактне зобов'язання надавати грошовi кошти за придбанi для звичайної 
дiяльностi товари, роботи, послуги  
 
24066  
 
21076 
Поточнi фiнансовi зобов'язання -  заборгованiсть перед банкiвською установою -
 414 
Визнанi також поточними фiнансовi зобов'язання: 
заборгованiсть з виплат працiвникам 319 789 
заборгованiсть до бюджету з податкiв та обов'язкових платежiв 222 451 
поточнi забезпечення 522 440 
 
Примiтка 13   Дохiд 



Товариство розкриває та подає iнформацiю у єдиному звiтi про прибутки та збитки за 
2014-2015 рiк  у вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" за методом 
"функцiї витрат": 
назва 2015 р(тис.грн.) 2014 р(тис.грн.) 
 Дохiд вiд продажу товарiв 22279 18446 
Собiвартiсть реалiзацiї 16673 15332 
Валовий прибуток 5606 3114 
Iнший дохiд 178 7920 
Фiнансовий дохiд - - 
Адмiнiстративнi витрати 2301 2462 
Витрати на збут 946 1346 
Iншi витрати 366 1252 
Фiнансовi витрати  16 25 
Прибуток (збиток) до оподаткування 2155 5949 
Податок на прибуток - - 
Прибуток (збиток) за рiк 2155 5949 
      Товариство розкриває додаткову iнформацiю про характер витрат за 2014-2015 
роки: 
назва 2015 рiк(тис.грн.) 2014рiк(тис.грн.) 
матерiальнi витрати та послуги 14329 11651 
витрати на виплати працiвникам   3699 4474 
витрати  на соцiальнi заходи 1430 1745 
витрати на амортизацiю 798 802 
iншi витрати 1476 1827 
витрати з податку на прибуток - - 
 
Примiтка 14 Операцiї з пов'язаними сторонами 
 
Товариство у вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"  
розкриває iнформацiю щодо зв'язаних осiб у фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк. 
Зв'язаними особами Товариства є акцiонери, що утримують суттєвий вiдсоток 
статутного капiталу Компанiї i впливають на дiяльнiсть Компанiї: 
Ткачова Тетяна Борисiвна; 
Ткачов Євгенiй Григорович; 
ТОВ "Кiровоградський завод вагодозуючого обладнання"; 
Бахмач Євгенiй Степанович; 
ТОВ "Гранекс"; ПАТ "Радiй" по ДСД вiд 15.02.2001р; 
ПАТ "Радiй"; ПАТ "Радiй" по ДСД вiд 30.06.1998р.; 
ТОВ "Зерновик";  
ПАТ "Автобусний парк 13527"; 
ПАТ "Кiровоградгранiт". 
 
          В поточному роцi ми здiйснювали операцiї з перелiченими особами iз 
застосуванням принципу звичайних цiн. Операцiй, що суттєво вiдрiзняються вiд 
типових не вiдбувалось. 
 
Примiтка 15 Потенцiйнi та умовнi зобов'язання. 
Юридичнi питання. 
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi позивача за 
окремими судовими позовами та претензiями. 
Станом на 31 грудня 2015 року, за оцiнками керiвництва, ймовiрнiсть виграшу 
Товариства у судових справах, в яких воно є позивачем є високою. 
Податкова система. 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв та зобов'язань не проводилась через судження керiвництва 
Товариства, якi базувалось на iнформацiї, що була у його розпорядженнi на момент 
складання даної фiнансової звiтностi.  
Примiтка 16  Полiтика управлiння ризиками. 
Ризик лiквiдностi 
Ризиком лiквiдностi є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по 
зобов'язанням при настаннi термiну їх погашення. Товариство намагається 
здiйснювати управлiння i контроль за лiквiднiстю. Товариство використовує 
процедуру пiдготовки бюджету i прогнозування руху грошових коштiв, для 
забезпечення наявностi у Товариства необхiдних коштiв для виконання своїх 
платiжних зобов'язань. На основi прогнозованих потокiв грошових коштiв приймаються 
рiшення про вкладення грошових коштiв або залученнi фiнансування, коли це 
потрiбно. 
 
Кредитний ризик 
Кожен клас фiнансових активiв, представлений в звiтi про фiнансове стан Товариства 
до певної мiри схильний до кредитного ризику. Керiвництво розвиває i вводить 



полiтики i процедури, якi мiнiмiзують впливи негативних подiй, викликаних впливом 
ризикiв на фiнансовий стан Товариства. 
Фiнансовi iнструменти, якi мають кредитний ризик, - це в основному дебiторська 
заборгованiсть з основної дiяльностi i iнша дебiторська заборгованiсть. Кредитний 
ризик, пов'язаний з цими активами обмежений  внаслiдок розмiру клiєнтської бази 
Товариства i безперервними процедурами монiторингу кредитоспроможностi  клiєнтiв i 
iнших дебiторiв. 
Дебiторська заборгованiсть Товариства представлена дебiторською заборгованiстю 
комерцiйних органiзацiй, яка має кредитний ризик. Збiр дебiторської заборгованостi 
в основному залежить вiд  полiтичних i економiчних чинникiв i не завжди пiддається 
контролю з боку Товариства. 
Проте, керiвництво робить всi можливi заходи, щоб мiнiмiзувати ризик неповернення 
дебiторської заборгованостi вiд дебiторiв. Зокрема, кредитоспроможнiсть таких 
дебiторiв оцiнюється на основi фiнансових показникiв.  
 
Керiвник                                                                                      
Ткачов Євгенiй Григорович 
Головний бухгалтер                                                                    
Храпаченко Андрiй Вiкторович 
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Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ) 
Товариства з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Аналітик-Аудит" 
щодо фінансової звітності  
Публічного акціонерного товариства   
"Кіровоградський завод дозуючих автоматів" 
за станом на 31 грудня 2015 року 
 
Адресат - власники цінних паперів, керівництво емітента, НКЦПФР. 
 
Звіт щодо фінансової звітності 
   
  Ми провели аудит  повного комплекту фінансової звітності Публічного  
акціонерного товариства  "Кіровоградський завод дозуючих автоматів", що додається, 
за станом на 31 грудня 2015 року, що включає: 
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року; 
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік; 
- Звіт про власний капітал  за 2015 рік; 
- Звіт  про рух грошових коштів  за 2015 рік; 
- Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснювальні примітки  за 2015 рік. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
 
  Управлінський персонал  Публічного  акціонерного товариства "Кіровоградський 
завод дозуючих автоматів" несе відповідальність  за складання та достовірне 
подання цієї  фінансової звітності на 31 грудня 2015 року відповідно до  
Міжнародних стандартів  фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, 
який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання 
фінансової звітності, що не містить  суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 
помилки.   
  
Відповідальність аудитора. 
 
  Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності  Публічного  
акціонерного товариства  "Кіровоградський завод дозуючих автоматів"  на 31 грудня 
2015 року на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.  Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень. 
  Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо сум  і розкриттів  у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить 
від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. 
  Виконуючи оцінку цих ризиків, ми  розглянули заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 



не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових 
політик, загального подання фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки. 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
- У зв'язку із неможливістю перевірки фактів щодо інвентаризації активів, до яких 
не залучався аудитор, ми не можемо дати висновок щодо вищевказаних подій. Одначе 
на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія. Дані обставини 
можуть мати обмежений вплив на фінансову звітність, що перевірялася. 
 
Висловлення думки. 
  На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки",  фінансова звітність 
Публічного акціонерного товариства "Кіровоградський завод дозуючих автоматів"  
відображає   достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на    31 грудня 
2015 року та його  фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до застосованої концептуальної основи  -  
Міжнародних стандартів фінансової звітності.  
 
 
                 Директор 
ТОВ АФ "Аналітик-Аудит"                                                                     
Гриценко  О.І. 
сертифікат серії А №004236 
       
                Аудитор                                                                                       
Митецька О.В 
сертифікат серії А №004241 
 
Дата аудиторського висновку :   21 квітня  2016  року 
 
Адреса аудиторської фірми: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 1А, к. 511 
 

 


