Титульний аркуш
02.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 02/04/2021
(вихідний реєстраційний номер електронного
документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

С.П. Шевченко
(прізвище та ініціали керівника або
уповноваженої особи емітента)

(підпис)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05518948
4. Місцезнаходження: 18000, Україна, Черкаська обл., Приднiпровський р-н, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 71-01-20, 0(472) 73-33-10
6. Адреса електронної пошти: 05518948@afr.com.ua; ADerkach@formula-smaku.ck.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової
ради емітента від 02.04.2021, Рiшення наглядової ради емiтента вiд 02.04.2021, № 2021/04/02/03
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового
ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер
свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,
особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку
України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://05518948.smida.gov.ua
(URL-адреса сторінки)
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02.04.2021
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів
емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і
доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,
кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість
прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
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15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а
також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)
такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1
відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на
відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
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37. 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
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не здiйснювалась,
була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):
2. В звiтному перiодi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi у емiтента вiдсутнi. Дiяльнiсть, яка
пiдлягає лiцензуванню за законодавством, не проводилась. В 2021 роцi здiйснення господарської
дiяльностi, яка пiдлягає лiцензуванню, не передбачається.
3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - ПрАТ "Черкасихлiб" не приймав участь
в iнших юридичних особах.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - Посада корпоративного секретаря вiдсутня
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - Рейтенгове агентство вiдсутнє.
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
7. Судовi справи емiтента - За звiтний перiод судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги
у розмiрi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких
виступає емiтент або судовi справи, стороною яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
8. Штрафнi санкцiї емiтента - У звiтному перiодi штрафних санкцiй (штраф,пеня,неустойка) немає.
10. Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)
- iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi
їх звiльнення - При звiльненнi з Товариства посадовим особам (Генеральному директору, Головi
наглядової ради та головному бухгалтеру) буде виплачено винагороду (заробiтну плату) та компенсацiї
згiдно вимог чинного законодавства та укладених договорiв (контрактiв). Додаткових виплат, крiм
виплат по трудовому законодавству, не передбачено.
3) iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) - Регiональне
вiддiлення ФДМУ по Черкаськiй областi
12. Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу
та/або класу належних їм акцiй
Iнформацiя згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вих. № 28412 вiд 05.02.2021 року,
виданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", вiдповiдно до
даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента сформованого станом на 31 грудня 2020
року.
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим,
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi
4

акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у
звiтному перiодi не вiдбувалась.
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - Змiна осiб, яким належить
право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалась.
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною
пороговому значенню пакета акцiй - Змiна осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних
з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалась.
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - Облiгацiї вiдсутнi
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - Iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутнi
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - Вiдсутнi
5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - Вiдсутнi
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - Не придбавались
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента - У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає.
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу - немає.
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - вiдсутнi.
22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за
якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами
обмеження таких прав передано iншiй особi
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - Дивiденди за звiтний
перiод не нараховувались та не виплачувались згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд
02.04.2021.
24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть
30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого
емiтента, яка наявна в емiтента
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi
здiйснюють контроль над емiтентом
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям
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2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року
38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi
включено до складу iпотечного покриття
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв
41. Основнi вiдомостi про ФОН
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН
45. Правила ФОН

6

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
3. Дата проведення державної реєстрації
18.11.1996
4. Територія (область)
Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн)
29024087
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
77.39 - Надання в оренду iнших машин,устаткування та товарiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528
2) IBAN
UA723005280000026005455052428
3) поточний рахунок
UA723005280000026005455052428
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
АТ "ОТП Банк" в м. Київ, МФО 300528
5) IBAN
UA723005280000026005455052428
6) поточний рахунок
UA723005280000026005455052428
XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв у емiтента не вiдбувались.
ПрАТ "Черкасихлiб" складається iз чотирьох цехiв.
У вiддiлах пiдприємства працюють висококвалiфiкованi спецiалiсти.
Структура управлiння пiдприємства дозволяє оперативно впливати на всi аспекти господарської
дiяльностi, аналiзувати та пiдсумовувати економiчнi результати, розробляти та забезпечувати виконання
стратегiчних планiв розвитку пiдприємства.
ПрАТ "Черкасихлiб" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
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 2020 рiк становить (осiб) 14; (2019
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р. - 14).
Середнячисельнiстьпозаштатнихпрацвникiв та осiб, якiпрацюють за сумiсництвом 2020 рiк становить (осiб) 1 (2019р. -1).
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) за 2020 рiк (осiб) - 4
(2019 р. - 5).
Фонд оплати працi за 2020 рiк 920 тис грн. (2019 р - 838 тис. грн.)
Кадрова программа пiдприємства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним
потребам пiдприємства шляхом направлення працiвникiв на навчання по пiдвищенню квалiфiкацiї, на
переквалiфiкацiю , як з вiдривом так i без вiдриву вiд виробництва. Пошук та запрошення на роботу
працiвникiв, спецiалiстiв, якi мають навики та стаж роботи за необхiдною квалiфiкацiю, спецiальнiстю.
В 2020 роцi кадрова програма включала в себе:
Курси пiдвищення квалiфiкацiї.
При пiдбору персоналу проводимо роботу орiєнтуючись на зовнiшнi джерела пiдбору персоналу, створюємо
власну базу даних потенцiйних кандидатiв для зайняття вакантних посад або даємо замовлення органiзацiям,
якi займаються пiдбором персоналу, а також використовуємо Iнтернет- сайти працевлаштування.
Послуги з пiдбору персоналу надає також мiський центр зайнятостi, який i сприяє працевлаштуванню
тимчасово безробiтних спецiалiстiв.
Пiдбiр персоналу здiйснюється за сучасною програмою. Потенцiйнi кандидати проходять процес попереднього
вiдбору, персонального iнтерв'ю та нашу внутрiшню програму оцiнки. Ця програма спрямована як на
визначення рiвня професiйної квалiфiкацiї кандидата, так i його/її психологiчного типу.
Створюється програма адаптацiї нового спiвробiтника на пiдприємствi.
На протязi звiтного перiоду затримок у виплатi заробiтної плати не було, виплачується двiчi на мiсяць.
Основою формування кадрової полiтики пiдприємства виступає аналiз структури персоналу, ефективностi
використання робочого часу, прогнози розвитку пiдприємства i зайнятостi персоналу.
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
Емiтент не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств.
Cпільна 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
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами акцiонерне товариство не
проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
У звiтному перiодi будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, визначає
принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та подання фiнансової
звiтностi.
Основою фiнансової звiтностi Товариства є Нацiональнi Положення(стандарти) бухгалтерського облiку
(НП(с)БО та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996
(зi змiнами та доповненнями).
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться у вiдповiдностi до облiкової полiтики,встановленої Товариством,яка
в свою чергу вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України для Приватних
акцiонерних товариств, а саме: Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй
України, основними принципами нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, внутрiшнiми нормативними
документами Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй.
Облiкова полiтика Товариства базується на складових Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку:
безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, нарахування, окремого
вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, прiоритетi змiсту над формою, оцiнюваннi,
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вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Документообiг Товариства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими документами, виданими
посадовим особам у межах наданих їм повноважень. Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських
операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. В Товариствi
застосовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань господарських операцiй
пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiя про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобов`язань господарських операцiй.
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у
процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких
бiльше 20000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя.
Для кожного об'єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного використання. В
деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим, анiж строк економiчної
служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для Товариства. Розрахункова оцiнка строку
корисного використання активу проводиться iз застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi
роботи Товариства з аналогiчними активами. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом
протягом очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв.
Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного
фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в
облiкових оцiнках.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють
на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу,
або на дату, з якої припиняють визнання активу.
У вiдповiдностi до обраної облiкової полiтики Товариство визначає собiвартiсть запасiв за формою
середньозваженої собiвартостi. Балансова вартiсть запасiв,котрi реалiзованi,визнається витратами перiоду,в
якому визнається вiдповiдний дохiд.Знецiнення запасiв у звiтному перiодi не вiдбувалося, тому що оборотнi
активи використовувалися у господарськiй дiяльностi Товариства.
Товариство оцiнює та подає iнформацiю щодо фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до П(с)БО 13
"Фiнансовi iнструменти" Товариство вважає фiнансовим iнструментом будь-який контракт,який приводить до
виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта та фiнансового зобов'язання у iншого субекта.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї, iснує
ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття
ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування
будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на
майбутнi виплати вiдпускних.
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), середньо реалізаційні 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
Емiтент на протязi 2020 року виробництвом продукцiї не займався.
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Основнi доходи пiдприємство отримало вiд оптової торгiвлi запасiв та здавання в оренду власного майна.
В звiтному перiодi Товариство реалiзувало запаси на загальну суму 2572,0тис.грн,що становить 14,5% вiд
загального доходу за 2020рiк в т.ч:
-пшениця в кiлькостi 500,0тон тон та отримано дохiд в сумi 2512,5 тис.грн., що становить 14,2% вiд
загального доходу товариства;
-iншi запаси в незначнiй кiлькостi та отримано дохiд в сумi 59,5 тис. грн, що становить 0,3% вiд загального
доходу товариства.
Одним iз основних видiв дiяльностi ПрАТ "Черкасихлiб" є здача в оренду виробничих потужностей у виглядi
цiлiсного майнового комплексу пiдприємству ТОВ "Черкасихлiб ТД" та обладнання i вантажних автомобiлiв
iншим юридичним особам в Українi. Вiдповiдно вiд цiєї дiяльностi товариство отримало дохiд в сумi 13134
тис грн., що становить 74,1% вiд загального доходу товариства.
Емiтент надавав лабораторнi послуги для пiдприємства ТОВ "Черкасихлiб ТД" вiдповiдно до укладеного
договору. Вiд даного виду дiяльностi отримано дохiд в сумi 656,0 тис.грн,що становить 3,7% вiд загального
доходу товариства.
Товариство отримало дохiд вiд вiдшкодування комунальних послуг в сумi 284,0 тис,що становить 1,6% вiд
загального доходу.
Товариство отримало дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi в сумi 700,0,0тис грн,що становить
3,9% вiд загального доходу.
Iншi доходи вiд господарської дiяльностi склали 386,0 тис. грн, що становить 2,2% вiд загального доходу
Товариства за 2020 рiк.
Товариство встановлює середньо реалiзацiйнi цiни вiдповiдно до договiрних цiн на рiвнi ринкових цiн.
Вся господарська дiяльнiсть емiтента вiдповiдає вимогам нормативної документацiї i є перспективною. В 2021
роцi емiтент планує продовжувати надавати послуги оренди цiлiсного майнового комплексу ТОВ "Черкасихлiб
ТД", що є прибутковою та перспективною дiяльнiстю, а також реалiзовувати запаси.
У 2020 роцi ПрАТ "Черкасихлiб" були введенi в експлуатацiю наступнi основнi засоби
Назва основного засобу
Вартiсть, тис.грн.
Лiнiя нарiзки i упаковки DPPL-70
5788,6
Тiстороздiляюча та округлювальна машина Multimatic MU PRO 6 2623,8
Пакувальна машина ULMA FR-200 1733,8
Машина тiстоподiльна типу W&P Parta U2 1405,3
Пiч ротацiйна Atlas 0.8 XL з газовим пальником
1079,5
Тiстомiсильна машина MT200 Premium
821,8
Надрiзчик тiстових заготовок
368,8
Розподiльчий пристрiй 0,4 кВ (Цех №2/№4) 363,5
Мiксер планетарний Sigma Aeromix 100
284,7
Дiжа планетарного мiiксера AMX 100 47,1
Клiпсатор Combipack мод.M 408 електричний ручний
151,7
Принтер термотрансферний Videojet 6230
145,0
Холодильна система Karbox CT 25CH 96,3
Принтер Домiно А200 (оренда)
81,5
Дозатор комплексу КБД-РС 44,0
Насос iмпелерний EP Minor 39,8
Тележки для печi
233,0
Автомобiль ГАЗ-3302 СА 10-76 НТ 22,6
Витяжна вентиляцiя
18,5
Вiзки до ротацiйної печi
59,4
БФП HP LaserJet Pro M426dw с Wi-Fi 26,9
Конвейерний запайщик 2шт. 16,4
БФП Kyocera
8,0
Ноутбук HP 250 G7 7,1
Вiзок гiдравлiчний ручний
6,8
Набiр меблiв
6,1
Тепловентилятор водяний
5,5
Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цiлiсного майнового
комплексу в оренду ТОВ "Черкасихлiб ТД".
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Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Частина основних засобiв товариства знаходиться в заставi для забезпечення договорiв про надання
банкiвських послуг ТОВ "Черкасихлiб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договiр застави PL 20-224/28-2 вiд
28.02.2020 р iз змiнами).
Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних чи залучених коштiв за ринковими цiнами.
Постачальники за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному
обємi постачання у звiтному роцi вiдсутнi.
Постачання емiтентом в iншi країни за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання, у звiтному роцi вiдсутнi.
Орендатором виробничих потужностей у виглядi цiлiсного майнового комплексу емiтента є ТОВ "Черкасихлiб
ТД".
До основних ризикiв в дiяльностi пiдприємства вiдноситься:
"
збiльшення рiвня ринкових цiн, який може призвести до неможливостi пiдприємству реалiзовувати
продукцiю за запланованою собiвартiстю;
"
збiльшення вiдстрочення платежу контрагентами за договорами, що може призвести до неможливостi
повернення грошових коштiв за вiдпущену продукцiю;
"
несприятливi для бiзнесу дiї державних органiв.
Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою
досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi.
Основним напрямком збуту є здача в оренду основних засобiв, лабораторнi послуги та оптова торгiвля
запасами.
Стан пiдприємства суттєво залежить вiд розвитку галузi в Черкаськiй областi та на загальнодержавному ринку.
Основними конкурентами є пiдприємства в Українi.
Вiдносини з постачальниками сировини базуються лише на правових нормах, торгових i чесних звичаях, що
забезпечує ПрАТ "Черкасихлiб" високий рiвень довiри в партнерських вiдносинах.
Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних коштiв за ринковими цiнами.
Пiдприємство виробництвом у звiтному роцi не займалося, тому постачальник сировини, що займає бiльше 10
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання в 2020 роцi вiдсутнiй.
З метою стабiльностi економiчного розвитку Товариства проводиться полiтика розвитку системи вiльної i
добросовiсної конкуренцiї, що вiдповiдає правилам, торговим та iншим чесним звичаям пiдприємницькiй
дiяльностi, узгоджуються взаємнiiнтереси i претензiї з постачальниками, вживаються заходи по недопущенню
недобросовiсних конкурентних дiй в економiчнiй дiяльностi.
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
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв обумовлено загалом рухом основних засобiв
, сировини (придбання та списання). Значних коливань показникiв iнших активiв не вiдбувалось. емiтенту
надiйшло основних засобiв:
За 2016 рiк придбано основних засобiв на суму 12408 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 604 тис.грн.
За 2017 рiк придбано основних засобiв на суму 9324 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 511 тис.грн.
За 2018 рiк придбано основних засобiв на суму 8699 тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 1236 тис.грн.
За 2019 рiк придбано основних засобiв на суму 20801,0тис грн тис.грн., вибуло основних засобiв на суму
1185,0 тис.грн.
За 2020 рiк придбано основних засобiв на суму 15716 тис грн тис.грн., вибуло основних засобiв на суму 617
тис.грн.
Основнi придбання активiв: Лiнiя нарiзки i упаковки DPPL-70 на суму 5788,6 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Тiстороздiляюча та округлювальна машина Multimatic на суму 2623,8 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Пакувальна машина ULMA на суму 1733,8 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Машина тiстоподiльна типу W&P
Parta U2 на суму 1405,3 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Пiч ротацiйна Atlas 0.8 XL з газовим пальником на
суму 1079,5 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Тiстомiсильна машина MT200 Premium на суму 821,8 тис.грн
(введено в дiю в 2020р.), Надрiзчик тiстових заготовок на суму 368,8 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Розподiльчий пристрiй на суму 363,5 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Мiксер планетарний Sigma на суму 284,7
тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Дiжа планетарного мiiксера на суму 47,1 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Клiпсатор Combipack на суму 151,7 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Принтер термотрансферний Videojet на
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суму 145,0 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Холодильна система Karbox на суму 96,3 тис.грн (введено в дiю в
2020р.), Принтер Домiно А200 на суму 81,5 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Дозатор комплексу КБД-РС на
суму 44,0 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Насос iмпелерний на суму 39,8 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Тележки для печi на суму 233,0 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Автомобiль ГАЗ-3302 на суму 22,6 тис.грн
(введено в дiю в 2020р.), Витяжна вентиляцiя на суму 18,5 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Вiзки до ротацiйної
печi на суму 59,4 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), БФП HP LaserJet 26,9 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Конвейернi запайщики 2шт. на суму 16,4 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), БФП Kyocera на суму 8,0 тис.грн
(введено в дiю в 2020р.), Ноутбук HP 250 на суму 7,1 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Вiзок гiдравлiчний
ручний на суму 6,8 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), Набiр меблiв на суму 6,1 тис.грн (введено в дiю в 2020р.),
Тепловентилятор водяний на суму 5,5 тис.грн (введено в дiю в 2020р.), та iнше обладнання.
Перелiк основних видiв обладнання придбаних в 2020р. ПрАТ "Черкасихлiб":
Лiнiя нарiзки i упаковки
Тiстороздiляюча машина
Пакувальна машина
Машина тiстоподiльна
Машина Тiстомiсильна
Пiч ротацiйна
Надрiзчик тiстових заготовок
Розподiльчий пристрiй
Мiксер планетарний
Дiжа
Клiпсатор
Принтер термотрансферний
Холодильна система
Принтер
Дозатор комплексу КБД-РС
Насос iмпелерний
Тележки для печi
Автомобiль ГАЗ
Витяжна вентиляцiя
Вiзки до ротацiйної печi
Конвейерний запайщик
Багатофункцiональний пристрiй БФП
Ноутбук
Вiзок гiдравлiчний
Набiр меблiв
Тепловентилятор водяний
На 2021 рiк по ПрАТ "Черкасихлiб" в програмi iнвестицiйзаплановано:
Капiтальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2
Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 № 1
Замiнашафивистоювання налiнiї № 1 з мiкроклiматом
Реконструкцiя приточної вентиляцiї Ц 2
Придбання тiстоподiльника лiнiя №2 цех№3
Виготовлення та монтаж приточної вентиляцiї експедицiї
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляцiї
в примiщеннi упаковки готової продукцiї
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лiнiї № 4
Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ
Придбання системи охолодження заквасок на лiнiї №6
Придбання тiстомiсильної машини ТМ-63 цех №4
Реконструкцiя витяжної вентиляцiї з лiнiй № 6, № 7 та № 4
Ремонт асфальтового покриття натериторiї цеху № 1 (1000 м?)
Облаштування санпропускника в цеху № 4
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600 тис. грн
1500 тис.грн
1800 тис.грн
250 тис.грн
1500 тис.грн
300 тис.грн
150 тис.грн
200 тис.грн
450 тис.грн
500 тис.грн
500 тис.грн
200 тис.грн
1000 тис.грн
200 тис.грн

Дiагностика, ремонт та режимно-налагоджуванинi робiти печей GOSTOL 500 тис.грн
Всього Капiтальних iнвестицiй на 2021 рiк
9650 тис. грн
Емiтент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштiв.
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, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2020 року первiсна вартiсть основних засобiв
Товариства визначена в сумi 213971 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї становить 135875 тис. грн.,
залишкова вартiсть - 78096 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 63% первiсної вартостi основних засобiв.
Протягом 2020 року Товариство придбало основнi засоби з урахуванням капiтальних полiпшень на суму 15716
тис.грн., а саме:
- будiвлi та споруди - 115 тис.грн.
- машини та обладнання - 15457 тис. грн.
- транспортнi засоби - 137 тис. грн.
- меблi та приладдя - 7 тис.грн.
Придбано НМА на суму 140,0тис грн
За звiтний перiод Товариство нарахувало амортизацiї в сумi - 10327 тис.грн.
За звiтний перiод вибуло основних засобiв на суму 617 тис.грн.
Основнi засоби емiтента знаходяться за адресами: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7 (мiсцезнаходження цехiв №
2, №4 та 3) та вул. Надпiльна, 248 (мiсцезнаходження цеху № 1).
У 2020 роцi ПрАТ "Черкасихлiб" були введенi в експлуатацiю наступнi основнi засоби
Назва основного засобу
Вартiсть, тис.грн.
Лiнiя нарiзки i упаковки DPPL-70
5788,6
Тiстороздiляюча та округлювальна машина Multimatic MU PRO 6 2623,8
Пакувальна машина ULMA FR-200 1733,8
Машина тiстоподiльна типу W&P Parta U2 1405,3
Пiч ротацiйна Atlas 0.8 XL з газовим пальником
1079,5
Тiстомiсильна машина MT200 Premium
821,8
Надрiзчик тiстових заготовок
368,8
Розподiльчий пристрiй 0,4 кВ (Цех №2/№4) 363,5
Мiксер планетарний Sigma Aeromix 100
284,7
Дiжа планетарного мiiксера AMX 100 47,1
Клiпсатор Combipack мод.M 408 електричний ручний
151,7
Принтер термотрансферний Videojet 6230
145,0
Холодильна система Karbox CT 25CH 96,3
Принтер Домiно А200 (оренда)
81,5
Дозатор комплексу КБД-РС 44,0
Насос iмпелерний EP Minor 39,8
Тележки для печi
233,0
Автомобiль ГАЗ-3302 СА 10-76 НТ 22,6
Витяжна вентиляцiя
18,5
Вiзки до ротацiйної печi
59,4
БФП HP LaserJet Pro M426dw с Wi-Fi 26,9
Конвейерний запайщик 2шт. 16,4
БФП Kyocera
8,0
Ноутбук HP 250 G7 7,1
Вiзок гiдравлiчний ручний
6,8
Набiр меблiв
6,1
Тепловентилятор водяний
5,5
Процент використання виробничих потужностей склав 0% в зв'язку з передачею цiлiсного майнового
комплексу в оренду ТОВ "Черкасихлiб ТД".
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Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Частина основних засобiв товариства знаходиться в заставi для забезпечення договорiв про надання
банкiвських послуг ТОВ "Черкасихлiб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договiр застави PL 20-224/28-2 вiд
28.02.2020 р iз змiнами).
Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв пiдприємства, немає.
В звiтному перiодi капiтального будiвництва не велось, на наступний рiк емiтент планує наступнi капiтальнi
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв:
Капiтальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2
600 тис. грн
Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 № 1
1500 тис.грн
Замiнашафивистоювання налiнiї № 1 з мiкроклiматом
1800 тис.грн
Реконструкцiя приточної вентиляцiї Ц 2
250 тис.грн
Придбання тiстоподiльника лiнiя №2 цех№3
1500 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної вентиляцiї експедицiї
300 тис.грн
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляцiї
в примiщеннi упаковки готової продукцiї
150 тис.грн
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лiнiї № 4
200 тис.грн
Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ
450 тис.грн
Придбання системи охолодження заквасок на лiнiї №6
500 тис.грн
Придбання тiстомiсильної машини ТМ-63 цех №4
500 тис.грн
Реконструкцiя витяжної вентиляцiї з лiнiй № 6, № 7 та № 4
200 тис.грн
Ремонт асфальтового покриття натериторiї цеху № 1 (1000 м?)
1000 тис.грн
Облаштування санпропускника в цеху № 4
200 тис.грн
Дiагностика, ремонт та режимно-налагоджуванинi робiти печей GOSTOL 500 тис.грн
Всього Капiтальних iнвестицiй на 2021 рiк
9650 тис. грн
Характер та причини таких планiв пов'язанi iз:
"
збiльшення прибутковостi пiдприємства,
"
утримання основних засобiв в робочому станi,
"
дотримання правил експлуатацiї обладнання та технiки безпеки на пiдприємствi,
"
пiдтримання конкурентоспроможностi та ринкової вартостi комплексу обладнання,
Розвиток пiдприємства планується проводити за рахунок власних коштiв за ринковими цiнами.
Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi - в залежностi вiд фiнансової можливостi емiтента та
вирiшення органiзацiйних питань.
Зростання виробничих потужностей на наступний рiк не планується через їх використання орендарем ТОВ
"Черкасихлiб ТД".
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
На ефективну та прибуткову дiяльнiсть пiдприємства iстотний вплив мають такi фактори:
1. Постiйне пiдвищення цiн на енергоносiї та iншi послуги.
2. Високi ставки податкiв та обов'язкових платежiв до бюджету.
Дiяльнiсть емiтента в значнiй мiрi залежить вiд законодавчих та економiчних обмежень, що стримують
розвиток пiдприємства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Структура капiталу ПрАТ "Черкасихлiб " у 2020 роцi становить 0,283490% простих акцiй за фiзичними
особами, 99,71651% простих акцiй за юридичними особами.
Технiчне переоснащення пiдприємства та фiнансування дiяльностi в 2020 роцi виконувалось за рахунок
власних коштiв.
Фiнансова полiтика ПрАТ "Черкасихлiб" направлена на повну вiдповiднiсть пiдприємства та його дiяльностi в
цiлому мiжнародним стандартам.
Робочий капiтал емiтента достатнiй для поточних потреб.
Емiтент постiйно проводить роботу з покращення лiквiдностi пiдприємства, здiйснює дiяльнiсть згiдно вимог
чинного законодавства та потреб ринку.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У звiтному перiодi договори укладались на незначний перiод. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд
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укладених договорiв вiдсутня.
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)
Пiдприємство планує придбавати майно та отримувати послуги за рахунок власних чи залучених коштiв за
ринковими цiнами на пiдставi укладених договорiв згiдно вимог чинного законодавства.
Для полiпшення фiнансового стану емiтента визначаємо за необхiдне в наступному роцi переглянути орендну
плату за здане в оренду майно, забезпечити економне використання енергоносiїв, покращити якiсть послуг,
що надаються.
Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є стабiлiзацiя курсу iноземної
валюти до гривнi, пiльгове кредитування на модернiзацiю та впровадження економiчного використання
природних ресурсiв, зменшення цiн на енергоносiї, стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в
країнi в цiлому, можливiсть отримання вiдстрочення платежу за обладнання, енергоносiї, тощо.
Зараз полiтика пiдприємства направлена на задоволення потреб замовникiв/орендарiв та пiдтримання ринкових
вiдносин.
На 2021 рiк по ПрАТ "Черкасихлiб" в програмi iнвестицiйзаплановано:
Капiтальний ремонт печей Wachtel № 8,9,10 в булочному цеху№2
Капiтальний ремонт печi ППЦ 1238 № 1
Замiнашафивистоювання налiнiї № 1 з мiкроклiматом
Реконструкцiя приточної вентиляцiї Ц 2
Придбання тiстоподiльника лiнiя №2 цех№3
Виготовлення та монтаж приточної вентиляцiї експедицiї
Виготовлення та монтаж приточної та витяжної вентиляцiї
в примiщеннi упаковки готової продукцiї
Придбання системи Вдох-Нова в шафу вистою лiнiї № 4
Реконструкцiя пульта управлiння подачi борошна в складi БЗБ
Придбання системи охолодження заквасок на лiнiї №6
Придбання тiстомiсильної машини ТМ-63 цех №4
Реконструкцiя витяжної вентиляцiї з лiнiй № 6, № 7 та № 4
Ремонт асфальтового покриття натериторiї цеху № 1 (1000 м?)
Облаштування санпропускника в цеху № 4
Дiагностика, ремонт та режимно-налагоджуванинi робiти печей GOSTOL

600 тис. грн
1500 тис.грн
1800 тис.грн
250 тис.грн
1500 тис.грн
300 тис.грн

Всього Капiтальних iнвестицiй на 2021 рiк

9650 тис. грн

150 тис.грн
200 тис.грн
450 тис.грн
500 тис.грн
500 тис.грн
200 тис.грн
1000 тис.грн
200 тис.грн
500 тис.грн

Емiтент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Удосконалення обладнання здiйснюється поточно. Дослiджень в звiтному перiодi не проводили.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
По результатами дiяльностi прибуток Товариства за перiод 2020 року складає 265 тис. грн., ( за 2017рiк прибуток 170 тис грн; за 2018рiк - 324 тис.грн; за 2019рiк - прибуток 100,0тис грн.)
Визнання та оцiнка доходiв i витрат в бухгалтерському облiку здiйснювалися згiдно з вимогами Нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996 (зi змiнами та доповненнями).
Доходи i витрати визначалися на пiдставi принципiв нарахування та вiдповiдностi, та вiдображалися в
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фiнансовiй звiтностi перiодiв, до яких вони належать.
Товариство планує в 2021роцi досягти позитивного фiнансового результату.
Товариство вважає що за станом на 31 грудня 2020 року не iснує подiй, умов або ризикiв, якi окремо або
сукупно, можуть поставити пiд сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi.
Лiмiти фiнансування в фiнансово-кредитних установах станом на 31.12.2020 року вiдсутнi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Виконавчий орган
Наглядова рада

Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Генеральний директор - одноосiбний
виконавчий орган
Голова наглядової ради - акцiонер
Член наглядової ради, незалежний
директор
Член наглядової ради, незалежний
директор

Шевченко Свiтлана Павлiвна

Акцiонери

Табалов Олександр Миколайович
Русанова Вiкторiя Анатолiївна
Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна

Згiдно з реєстром власникiв цiнних
паперiв

16

№ з/п

Посада

1

2
Генеральний директор

1

2

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Найменування
Рік
Стаж
підприємства,
Прізвище, ім'я, по батькові народ
Освіта
роботи
ідентифікаційний код
ження
(років) юридичної особи та посада,
яку займав
3
4
5
6
7
вища Київський
ПАТ "Черкасихлiб",
технологiчний
05518948, Заступник
Шевченко Свiтлана Павлiвна 1959
39
iнститут харчової
Генерального директора ПАТ
промисловостi
"Черкасихлiб"

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
01.04.2015,
безстроково

Опис:
Опис:
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди в 2020 роцi - 57167,25грн, у натуральнiй формi виплата винагороди не проводилась. Розмiр
винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно укладеного контракту та штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 39 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 01.04.2015 по теперiшнiй час - Генеральний директор ПрАТ "Черкасихлiб", мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул.
Чигиринська,7.
В звiтному роцi змiни генерального директора не було.
Посадова особа не є акцiонером емiтента.
Основне мiсце роботи.
незакiнчена вища,
комерцiйний
ПАТ "Черкасихлiб",
технiкум,
05518948, заступник
20.01.2012,
Головний бухгалтер
Хоружа Свiтлана Григорiвна
1979
18
спецiальнiсть
головного бухгалтера ПАТ
безстроково
Бухгалтерський
"Черкасихлiб".
облiк та аудiт
Опис:
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди в 2020 роцi - 45828,62грн., у натуральнiй формi виплата винагороди не проводилась
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 18 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
-З 20.01.2012 по теперiшнiй час - головний бухгалтер ПрАТ "Черкасихлiб" мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 7.
В звiтному роцi змiни головного бухгалтера небуло.
Посадова особа не є акцiонером емiтента.
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Основне мiсце роботи.
Голова Наглядової
ради - акцiонер

3

5

1957

43

ПАТ "Черкасихлiб",
05518948, Генеральний
директор ПАТ "Черкасихлiб"

03.04.2018, на
3 роки

Опис:
Розмiр отриманої винагороди в 2020 роцi - 180252,90грн. Виплата винагороди в 2020 роцi в натуральнiй формi не проводилась.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 43 роки.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
"з 06.04.2015 р. По теперiшнiй час - голова Наглядової ради ПрАТ "Черкасихлiб", мiсцезнаходження: 18000 Україна, м.Черкаси, вул. Чигиринська,
7.
Посадова особа є акцiонером емiтента.

Член наглядової ради,
незалежний директор

4

Табалов Олександр
Миколайович

Вища,
Кiровоградський
iнститут
сiльськогосподарськ
ого
машинобудування

Русанова Вiкторiя
Анатолiївна

1977

Професiйно-технiчна
.,
Професiйно-технiчне
училище №4, 1995
рiк закiнчення,
кравець верхнього
одягу III розряд

27

ТОВ "ЗСФ", 33877965,
секретар керiвника

03.04.2018, на
3 роки

Опис:
В 2020 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних
загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 03.04.2018р.) та укладеного договору вiд 03.04.2018р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
з 05.05.2015р. по 18.08.2020р. - ТОВ "Дельфiн-2005", фахiвець з методiв розширення ринку збуту (маркетолог).
З 19.08.2020р. по теперiшнiй час - ТОВ "ВIЖН IНДАСТРIЗ", агент з постачання.
Вища, Київський
торгiвельно-економiч
Член наглядової ради,
ний iнститут,
ТОВ "ФОРМУЛА ТТГ",
03.04.2018, на
Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна
1967
31
незалежний директор
бухгалтерський
13744877, економiст
3 роки
облiк, 1989 рiк
закiнчення.
Опис:
В 2020 роцi емiтентом не проводилась виплата винагороди, в тому числi i в натуральнiй формi члену Наглядової ради згiдно рiшення рiчних
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загальних зборiв акцiонерiв (протокол № б/н вiд 03.04.2018р.) та укладеного договору вiд 03.04.2018р..
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 31 рiк.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 21.10.2013р. - по теперiшнiй час - ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", економiст.
Посадова особа не є акцiнером емiтента.
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Посада
1
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Голова Наглядової ради
Член наглядової ради,
незалежний директор
Член наглядової ради,
незалежний директор

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Від
Кількість за видами акцій
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
загальної
Кількість
особи або повне найменування
кількості
акцій
Прості іменні
Привілейовані іменні
юридичної особи
акцій (у
(шт.)
відсотках)
2
3
4
5
6
Шевченко Свiтлана Павлiвна
0
0
0
0
Хоружа Свiтлана Григорiвна
0
0
0
0
Табалов Олександр Миколайович
4
0,000003
4
0
Русанова Вiкторiя Анатолiївна
0
0
0
0
Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна

0
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0

0

0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В iснуючих умовах господарювання, що загостренi кризою та спадом економiки України, неможливо робити
достатньо впевненi прогнози й детальнi плани.
Проте, Товариство планує займатися основними видами дiяльностi, а також нарощувати обсяги наданих послуг
iз залучення до справи нових дiлових партнерiв.
Iстотними факторами, якi можуть негативно вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є:
"
збiльшення оподаткування,
"
рост iнфляцiї,
"
зростання цiн.
Iстотними факторами, якi можуть позитивно вплинути на дiяльнiсть емiтента є:
"
стабiлiзацiя курсу iноземної валюти до гривнi,
"
зменшення кредитних ставок,
"
зменшення цiн на енергоносiї та встановлення пiльгових цiн на енергоносiї,
"
стабiлiзацiя економiчного та полiтичного становища в країнi в цiлому,
"
можливiсть отримання вiдстрочення платежiв
Прогнознi дати початку та закiнчення робiт - в залежностi вiд фiнансової можливостi емiтента та органiзацiї
процесу.
Емiтент планує придбавати активи за рахунок власних чи залучених коштiв.
Характер та причини таких планiв пов'язанi iз:
"
збiльшення прибутковостi пiдприємства,
"
утримання основних засобiв в робочому станi,
"
дотримання правил експлуатацiї обладнання та технiки безпеки на пiдприємствi,
"
пiдтримання конкурентоспроможностi та ринкової вартостi комплексу нерухомостi.
2. Інформація про розвиток емітента
Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та
iнвестицiйної полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної
полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi. Розвиток Товариства
пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть можливiсть отримати бiльший прибуток,
проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого обладнання та придбання нового сучасного
високопродуктивного устаткування.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат
емітента, зокрема інформацію про:
У звiтному перiодi емiтент не вчиняв правочинiв з похiдними цiнними паперами та деривативами.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,
дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
"
ринковому ризику: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик
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складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику.
"
валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть цiни вiд змiни курсу
валют.
"
цiновому ризикому, так як вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн
ринкових цiн.
"
ризику втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi
(дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за
бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань. Товариство перiодично
проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання їх зниження. Пiдприємство
контролює строки платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а
також прогнозує потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
"
кредитному ризику: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Вiдсутнi
процентнi фiнансовi зобов'язання.
Але пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не
буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно
контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу
платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з перевiреними та фiнансово
стабiльними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на iснування ознак
знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв,
- епiдемiї, пандемiї, стихiйнi лиха,
- свiтова економiчна криза,
-вiйськовi дiї.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi за 2020 рiк станом на кiнець року вартiсть активiв склала 154 524 тис грн
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 6471,5%
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс
корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних
зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим,
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб
або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне
застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" на фондових бiржах не
торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на
зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
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Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб
або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне
застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" на фондових бiржах не
торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на
зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені
законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад
визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в
своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка iнша практика
корпоративного управлiння не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент
прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в
абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного
управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
річні
X

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

позачергові

03.04.2020
99,99
У 2020 роцi на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" були проведенi тiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв 03.04.2020 року (надалi Збори), якi були призначенi наглядовою
радою товариства на засiданнi вiд 03.02.2020 року, на якому було затверджено
проект порядку денного Зборiв та прийнятi рiшення по iншим питанням
визначених законодавством. У визначенi законодавством термiни пропозицiй вiд
акцiонерiв до перелiку питань проекту порядку денного та проектiв рiшень по
питанням проекту порядку денного не надходило.
Iнформацiя про перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах, про
результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень:
1. Перше питання порядку денного: Обрання членiв лiчильної комiсiї.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення
пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань
з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань
пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Зборах акцiонерiв,
обрати лiчильну комiсiю в складi:
"

Пiскун Сергiй Iванович - голова лiчильної комiсiї;

"

Кашко Наталiя Петрiвна,

"

Iщук Iрина Всеволодiвна.

Голосування проводилось бюлетенем №1.
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Голосували:
кiлькiсть голосiв
участi у Зборах акцiонерiв
ЗА

115 740 212

ПРОТИ

% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для

100,00

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ: для роз`яснення
щодо
порядку голосування, проведення
пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань
з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань
пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на Зборах акцiонерiв,
обрати лiчильну комiсiю в складi:
"

Пiскун Сергiй Iванович - голова лiчильної комiсiї;

"

Кашко Наталiя Петрiвна,

"

Iщук Iрина Всеволодiвна.

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рiшень з питань порядку
проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї. Про порядок та спосiб
засвiдчення бюлетенiв для голосування. Затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. в ходi роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та
голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком
денним;
2. фiксування розгляду питань технiчними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лiчильної комiсiї припинити з моменту
пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування по всiх питаннях порядку
денного Зборах акцiонерiв;
4. бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства або пiдписом
будь-кого з членiв реєстрацiйної комiсiї в правому верхньому кутi кожного
аркушу бюлетеня до початку реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв)
вiдповiдно до порядку засвiдчення бюлетенiв встановленому п.9.1.14. статуту
Товариства;
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5. Затвердити наступний регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв:
o

доповiдi - до 10 хвилин;

o

виступи - до 3 хвилин;

o

голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенiв;

o
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
з питань, винесених на голосування на Зборах акцiонерiв;
o

провести Збори акцiонерiв без перерви.

Голосування проводилось бюлетенем № 2.
Голосували:
кiлькiсть голосiв
участi у Зборах акцiонерiв
ЗА

115 740 212

ПРОТИ

% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для

100,00

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ:
1. в ходi роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв розгляд, обговорення та
голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком
денним;
2. фiксування розгляду питань технiчними засобами не проводити;
3. повноваження обраного складу лiчильної комiсiї припинити з моменту
пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування по всiх питаннях порядку
денного Зборах акцiонерiв;
4. бюлетенi для голосування засвiдчуються печаткою Товариства або пiдписом
будь-кого з членiв реєстрацiйної комiсiї в правому верхньому кутi кожного
аркушу бюлетеня до початку реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв)
вiдповiдно до порядку засвiдчення бюлетенiв встановленому п.9.1.14. статуту
Товариства;
5. Затвердити наступний регламент рiчних загальних зборiв акцiонерiв:
"

доповiдi - до 10 хвилин;

"

виступи - до 3 хвилин;
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"
голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенiв;
по питанню обрання складу наглядової ради Товариства: з використанням
бюлетеня для кумулятивного голосування;
"
одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного
з питань, винесених на голосування на Зборах акцiонерiв, крiм проведення
кумулятивного голосування;
"

провести Збори акцiонерiв без перерви.

3. Третє питання порядку денного: Розгляд звiту наглядової ради Товариства за
2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2019
рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: звiт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради
визнати задовiльною.
Голосування проводилось бюлетенем № 3.
Голосували:
кiлькiсть голосiв
участi у Зборах акцiонерiв
ЗА

115 740 212

ПРОТИ

% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для

100,00

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ:
"
звiт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати
задовiльною.
4. Четверте питання порядку денного: Розгляд звiту виконавчого органу
Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
виконавчого органу за 2019 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ: звiт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу
виконавчого органу Товариства визнати задовiльною.
Голосування проводилось бюлетенем № 4.
Голосували:
кiлькiсть голосiв
участi у Зборах акцiонерiв

% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для

26

ЗА

115 740 212

ПРОТИ

100,00

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ:
"
звiт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого
органу Товариства визнати задовiльною.
5. П'яте питання порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019
рiк. Розподiл прибутку Товариства за 2019 рiк.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1.
затвердити рiчнi результати дiяльностi акцiонерного Товариства за 2019
рiк, затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк;
2.
суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивiденди за 2019 рiк
не нараховувати та не виплачувати.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.
Голосували:
кiлькiсть голосiв
участi у Зборах акцiонерiв
ЗА

115 740 212

ПРОТИ

% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для

100,00

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ:
1.
затвердити рiчнi результати дiяльностi акцiонерного Товариства за 2019
рiк, затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк;
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2.
суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивiденди за 2019 рiк
не нараховувати та не виплачувати.
6. Шосте питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року,
визначення характеру таких правочинiв, їх сукупної граничної вартостi; надання
повноважень на визначення доцiльностi їх укладання та погодження iстотних
умов; визначення особи, якiй будуть наданi повноваження на їх укладення та
пiдписання.
ПРОЕКТ РIШЕННЯ:
1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:
"

кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;

"
угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами
господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);
"
угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного
сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та
договорiв їх забезпечення;
"
угоди щодо набуття та розпорядження нерухомiстю (продажу, мiни,
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними,
так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, мiни, оренди
(суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до
них та пов'язанi з ними угоди;
"
цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та
прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
"

угоди будiвельного пiдряду;

"

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;
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"
договори поставки, купiвлi-продажу, застави, зберiгання, переробки,
позики сировини та будь-яких iнших товарiв (продукцiї).
2. визначення доцiльностi укладання таких угод та погодження їх iстотних умов
покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 10 млрд.
гривень;
4. повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати
Генеральному директору Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю
Товариства.
Голосування проводилось бюлетенем №6.
Голосували:
кiлькiсть голосiв
ЗА

115 740 212

ПРОТИ

% голосiв вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй

99,999991

0

0,00

УТРИМАВСЯ 0

0,00

НЕ БРАЛИ УЧАСТI У ГОЛОСУВАННI

0

0,00

ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДIЙСНИМИ 0

0,00

РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
ВИРIШИЛИ:
1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:
"

кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;

"
угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по
кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами
господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);
"
угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного
сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та
договорiв їх забезпечення;
"
угоди щодо набуття та розпорядження нерухомiстю (продажу, мiни,
оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними,
так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, мiни, оренди
(суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
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безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до
них та пов'язанi з ними угоди;
"
цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та
прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
"

угоди будiвельного пiдряду;

"

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).
2. визначення доцiльностi укладання таких угод та погодження їх iстотних умов
покласти на наглядову раду Товариства;
3. визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi 10 млрд.
гривень;
4. повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати
Генеральному директору Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю
Товариства.

Позачергових загальних зборiв акцiонерiв в 2020 роцi на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
не вiдбувалось.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу
у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Iншого немає
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в
останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій
X
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У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у
звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Iншого немає.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової
ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Позачергових загальних зборiв акцiонерiв в 2020 роцi на ПрАТ
Інше (зазначити)
"ЧЕРКАСИХЛIБ" не вiдбувалось.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Позачергових загальних
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є
зборiв акцiонерiв в 2020 роцi
власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
товариства
не вiдбувалось.
Позачергових загальних
зборiв акцiонерiв в 2020 роцi
Інше (зазначити)
на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
не вiдбувалось.
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

У 2020 роцi на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" були
проведенi тiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв
03.04.2020 року (надалi Збори), якi були
призначенi наглядовою радою товариства на
засiданнi вiд 03.02.2020 року, на якому було
затверджено проект порядку денного Зборiв та
прийнятi рiшення по iншим питанням визначених
законодавством. У визначенi законодавством
термiни пропозицiй вiд акцiонерiв до перелiку
питань проекту порядку денного та проектiв
рiшень по питанням проекту порядку денного не
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надходило.
У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Позачергових загальних зборiв акцiонерiв в 2020
роцi на ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" не вiдбувалось.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради
X

Табалов Олександр Миколайович
Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння
Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу (п.9.2.1. статуту Товариства).
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,
передбачених Статутом та законодавством України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть
Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних
зборiв законодавством України та Статутом, та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2) визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про
здiйснення яких вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;
3) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження
Товариства;
4) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових
загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених законодавством України;
5) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних
зборiв, прийняття рiшення про мiсце та дату їх проведення, про
визначення часу початку загальних зборiв та часу проведення
реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у загальних
зборах, про включення пропозицiй до проекту порядку денного,
затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, форми i
тексту бюлетенiв для голосування та порядку денного, крiм випадкiв
скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
6) призначення реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних
зборiв; особи, що може вiдкрити загальнi збори (крiм випадкiв
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерами Товариства);
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7) визначення дати складення перелiку(iв) акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь
у загальних зборах;
8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з
урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
9) затвердження ринкової вартостi акцiй власного випуску та цiни їх
придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках,
передбачених законодавством України;
10) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв
та про продаж цiнних паперiв iнших емiтентiв, належних Товариству,
визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
11) прийняття рiшення про порядок здiйснення зменшення статутного
капiталу Товариства;
12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути
конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв;
14) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
законодавством України;
15) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади)
Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення
тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
16) затвердження умов контракту з Генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до
дiючого контракту;
17) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;
18) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого
органу Товариства;
19) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу
Товариства;
20) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (внутрiшнього аудитора);
21) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
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заохочувальних та компенсацiйних виплат;
22) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (розмiщення,
оприлюднення, опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї
про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; розмiщення,
(оприлюднення, опублiкування) Товариством iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
23) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
24) визначення способу надсилання персонального повiдомлення
акцiонерам про проведення загальних зборiв та проекту порядку
денного, а також порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право
вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового
викупу акцiй, у випадках передбачених законодавством України;
25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого
(минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
26) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
27) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
28) вирiшення питань про створення будь-яких юридичних осiб та/або
участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення
умов цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на
участь в iнших суб'єктах господарювання, вирiшення питань про їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
29) надання повноважень на участь в управлiннi вiд iменi Товариства в
iнших юридичних особах, засновником (учасником, акцiонерам) яких є
Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма
повноваженнями засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi
законодавством України, представникам Товариства, в тому числi, у
випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному
директору Товариства.
30) прийняття рiшень про створення (заснування) структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, в тому числi: дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження їх статутiв та
положень; затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; прийняття
рiшень про їх реорганiзацiю та/або лiквiдацiю;
31) управлiння вiд iменi Товариства дочiрнiми пiдприємствами,
засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що
вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до
компетенцiї засновника;
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32) управлiння вiд iменi Товариства фiлiями та представництвами, з
правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та
представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;
33) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв
створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
34) визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
законодавством України у разi припинення Товариства (злиття,
приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
36) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв будь-якого характеру, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень
встановлених законодавством України;
37) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25
(50) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, при умовi виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;
38) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства
визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами
акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року;
39) встановлення лiмiту (розмiру суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора на самостiйне вчинення
правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження основними
засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод
застави, iпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на
вчинення;
40) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, якi
не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства,
на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки,
якщо сума угоди перевищує лiмiт (розмiр суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою
радою;
41) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому
числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
42) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
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затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг.
43) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка здiйснює облiк акцiй, випущених Товариством, що належать
акцiонерам, якi не уклали договiр про обслуговування рахунка в цiнних
паперах вiд власного iменi, та надає Товариству додатковi послуги, в
тому числi, але не виключно, виконання повноважень реєстрацiйної
та/або лiчильної комiсiї, затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
44) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не
вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5.
Статуту, або з їх перевищенням;
45) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй,
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
46) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому
числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки
фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у
вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв
цих комiсiй;
47) прийняття рiшень та затвердження заходiв по забезпеченню
правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
48) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства,
крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадку винесення їх на
розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.
Члени наглядової ради.
До повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право участi в
засiданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один
голос на засiданнi при вирiшеннi будь-якого питання, крiм наступних
випадкiв:
"
прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю. В такому випадку, член
Наглядової ради, що є заiнтересованою особою у вчинення правочину
iз заiнтересованiстю, права голосу при голосуваннi по цьому питанню
немає (п.11.2. статуту);
"
пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В
такому випадку, при голосуваннi по цьому питанню член Наглядової
ради, якщо вiн був Генеральним директором Товариства, немає права
голосу протягом трьох рокiв з моменту припинення його повноважень
як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України
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"Про акцiонернi товариства").
Крiм того, до повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право:
"
мати доступ до iнформацiї в межах, передбачених
законодавством України, доступ до якої посадовi особи Товариства
мають забезпечити, вiдповiдно до п.4 ст.52. Закону України "Про
акцiонернi товариства";
"
усно чи письмово вимагати скликання засiдання Наглядової
ради, якщо цього вимагають iнтереси Товариства;
"

вiдкривати загальнi збори акцiонерiв (п.9.1.12. статуту);

"
за рiшенням Наглядової ради здiйснювати повноваження
Голови наглядової ради, у випадку неможливостi виконання Головою
Наглядової ради своїх повноважень;
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання
загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої
обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй
особi.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом
Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як
члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової ради, який є
їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової
ради.

Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради
Товариства.
Голова Наглядової ради може вiдкривати загальнi збори акцiонерiв,
скликає засiдання Наглядової ради. При голосуваннi з усiх питань при
рiвнiй кiлькостi голосiв "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є
вирiшальним.
Голова Наглядової на пiдставi рiшень засiдань Наглядової ради має
повноваження:
"
видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд
роботи Генерального директора;
"
видавати накази про призначення тимчасово виконуючого
обов'язки Генерального директора;
"
пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку
пред'явлення позову Генеральному директору у спорах про
вiдшкодування збиткiв завданих ним Товариству;
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"
видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та
матерiальної вiдповiдальностi Генерального директора;
"
пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним
директором Товариства та змiни, додатковi угоди до нього;
"
представляти Товариство та його iнтереси в Українi та
будь-яких iнших країнах.
Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на пiдставi Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договору вiд
03.04.2018 року). Члени наглядової ради - незалежнi директори
працюють на безоплатнiй основi на пiдставi Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договорiв вiд 03.04.2018 року).
Русанова Вiкторiя Анатолiївна
X
Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння
Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу (п.9.2.1. статуту Товариства).
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,
передбачених Статутом та законодавством України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть
Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних
зборiв законодавством України та Статутом, та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2) визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про
здiйснення яких вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;
3) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження
Товариства;
4) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових
загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених законодавством України;
5) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних
зборiв, прийняття рiшення про мiсце та дату їх проведення, про
визначення часу початку загальних зборiв та часу проведення
реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у загальних
зборах, про включення пропозицiй до проекту порядку денного,
затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, форми i
тексту бюлетенiв для голосування та порядку денного, крiм випадкiв
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скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
6) призначення реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних
зборiв; особи, що може вiдкрити загальнi збори (крiм випадкiв
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерами Товариства);
7) визначення дати складення перелiку(iв) акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь
у загальних зборах;
8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з
урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
9) затвердження ринкової вартостi акцiй власного випуску та цiни їх
придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках,
передбачених законодавством України;
10) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв
та про продаж цiнних паперiв iнших емiтентiв, належних Товариству,
визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
11) прийняття рiшення про порядок здiйснення зменшення статутного
капiталу Товариства;
12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути
конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв;
14) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
законодавством України;
15) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади)
Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення
тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
16) затвердження умов контракту з Генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до
дiючого контракту;
17) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;
18) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого
органу Товариства;
19) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу
Товариства;
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20) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (внутрiшнього аудитора);
21) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат;
22) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (розмiщення,
оприлюднення, опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї
про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; розмiщення,
(оприлюднення, опублiкування) Товариством iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
23) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
24) визначення способу надсилання персонального повiдомлення
акцiонерам про проведення загальних зборiв та проекту порядку
денного, а також порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право
вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового
викупу акцiй, у випадках передбачених законодавством України;
25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого
(минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
26) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
27) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
28) вирiшення питань про створення будь-яких юридичних осiб та/або
участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення
умов цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на
участь в iнших суб'єктах господарювання, вирiшення питань про їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
29) надання повноважень на участь в управлiннi вiд iменi Товариства в
iнших юридичних особах, засновником (учасником, акцiонерам) яких є
Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма
повноваженнями засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi
законодавством України, представникам Товариства, в тому числi, у
випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному
директору Товариства.
30) прийняття рiшень про створення (заснування) структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, в тому числi: дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження їх статутiв та
положень; затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; прийняття
рiшень про їх реорганiзацiю та/або лiквiдацiю;
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31) управлiння вiд iменi Товариства дочiрнiми пiдприємствами,
засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що
вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до
компетенцiї засновника;
32) управлiння вiд iменi Товариства фiлiями та представництвами, з
правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та
представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;
33) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв
створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
34) визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
законодавством України у разi припинення Товариства (злиття,
приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
36) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв будь-якого характеру, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень
встановлених законодавством України;
37) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25
(50) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, при умовi виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;
38) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства
визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами
акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року;
39) встановлення лiмiту (розмiру суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора на самостiйне вчинення
правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження основними
засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод
застави, iпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на
вчинення;
40) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, якi
не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства,
на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки,
якщо сума угоди перевищує лiмiт (розмiр суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою
радою;
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41) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому
числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
42) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг.
43) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка здiйснює облiк акцiй, випущених Товариством, що належать
акцiонерам, якi не уклали договiр про обслуговування рахунка в цiнних
паперах вiд власного iменi, та надає Товариству додатковi послуги, в
тому числi, але не виключно, виконання повноважень реєстрацiйної
та/або лiчильної комiсiї, затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
44) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не
вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5.
Статуту, або з їх перевищенням;
45) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй,
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
46) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому
числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки
фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у
вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв
цих комiсiй;
47) прийняття рiшень та затвердження заходiв по забезпеченню
правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
48) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства,
крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадку винесення їх на
розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.
Члени наглядової ради.
До повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право участi в
засiданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один
голос на засiданнi при вирiшеннi будь-якого питання, крiм наступних
випадкiв:
"
прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю. В такому випадку, член
Наглядової ради, що є заiнтересованою особою у вчинення правочину
iз заiнтересованiстю, права голосу при голосуваннi по цьому питанню
немає (п.11.2. статуту);
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"
пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В
такому випадку, при голосуваннi по цьому питанню член Наглядової
ради, якщо вiн був Генеральним директором Товариства, немає права
голосу протягом трьох рокiв з моменту припинення його повноважень
як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України
"Про акцiонернi товариства").
Крiм того, до повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право:
"
мати доступ до iнформацiї в межах, передбачених
законодавством України, доступ до якої посадовi особи Товариства
мають забезпечити, вiдповiдно до п.4 ст.52. Закону України "Про
акцiонернi товариства";
"
усно чи письмово вимагати скликання засiдання Наглядової
ради, якщо цього вимагають iнтереси Товариства;
"

вiдкривати загальнi збори акцiонерiв (п.9.1.12. статуту);

"
за рiшенням Наглядової ради здiйснювати повноваження
Голови наглядової ради, у випадку неможливостi виконання Головою
Наглядової ради своїх повноважень;
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання
загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої
обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй
особi.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом
Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як
члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової ради, який є
їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової
ради.

Бахтiна Вiкторiя Вадимiвна
Функціональні обов'язки
члена наглядової ради

Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на пiдставi Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договору вiд
03.04.2018 року). Члени наглядової ради - незалежнi директори
працюють на безоплатнiй основi на пiдставi Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договорiв вiд 03.04.2018 року).
X
Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює
захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної
законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння
Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого
органу (п.9.2.1. статуту Товариства).
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,
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передбачених Статутом та законодавством України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть
Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних
зборiв законодавством України та Статутом, та тих, що рiшенням
Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2) визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про
здiйснення яких вносяться до ЄДР юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;
3) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження
Товариства;
4) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових
загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених законодавством України;
5) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних
зборiв, прийняття рiшення про мiсце та дату їх проведення, про
визначення часу початку загальних зборiв та часу проведення
реєстрацiї акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) для участi у загальних
зборах, про включення пропозицiй до проекту порядку денного,
затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, форми i
тексту бюлетенiв для голосування та порядку денного, крiм випадкiв
скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
6) призначення реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв,
встановлених законодавством України; голови та секретаря загальних
зборiв; особи, що може вiдкрити загальнi збори (крiм випадкiв
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерами Товариства);
7) визначення дати складення перелiку(iв) акцiонерiв, якi мають бути
повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь
у загальних зборах;
8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, з
урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
9) затвердження ринкової вартостi акцiй власного випуску та цiни їх
придбання, викупу, обов'язкового викупу, продажу, тощо, у випадках,
передбачених законодавством України;
10) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв
та про продаж цiнних паперiв iнших емiтентiв, належних Товариству,
визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
11) прийняття рiшення про порядок здiйснення зменшення статутного
капiталу Товариства;
12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних
паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути

44

конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв;
14) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
законодавством України;
15) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади)
Генерального директора Товариства, призначення та звiльнення
тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
16) затвердження умов контракту з Генеральним директором
Товариства, встановлення розмiру його винагороди, внесення змiн до
дiючого контракту;
17) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора
Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;
18) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого
органу Товариства;
19) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу
Товариства;
20) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту (внутрiшнього аудитора);
21) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з
працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм
аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi
заохочувальних та компенсацiйних виплат;
22) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (розмiщення,
оприлюднення, опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї
про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; розмiщення,
(оприлюднення, опублiкування) Товариством iнформацiї про принципи
(кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
23) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за
результатами його розгляду;
24) визначення способу надсилання персонального повiдомлення
акцiонерам про проведення загальних зборiв та проекту порядку
денного, а також порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право
вимагати обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового
викупу акцiй, у випадках передбачених законодавством України;
25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення
аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого
(минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою),
встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
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26) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами
розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської
фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
27) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях;
28) вирiшення питань про створення будь-яких юридичних осiб та/або
участь або вiдмову вiд участi в iнших юридичних особах; визначення
умов цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на
участь в iнших суб'єктах господарювання, вирiшення питань про їх
реорганiзацiю та лiквiдацiю;
29) надання повноважень на участь в управлiннi вiд iменi Товариства в
iнших юридичних особах, засновником (учасником, акцiонерам) яких є
Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма
повноваженнями засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi
законодавством України, представникам Товариства, в тому числi, у
випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному
директору Товариства.
30) прийняття рiшень про створення (заснування) структурних та/або
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, в тому числi: дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження їх статутiв та
положень; затвердження рiчних результатiв їх дiяльностi; прийняття
рiшень про їх реорганiзацiю та/або лiквiдацiю;
31) управлiння вiд iменi Товариства дочiрнiми пiдприємствами,
засновником яких є Товариство, з правом вирiшення всiх питань, що
вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до
компетенцiї засновника;
32) управлiння вiд iменi Товариства фiлiями та представництвами, з
правом вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до положень фiлiй та
представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;
33) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв
створених дочiрнiх пiдприємств - юридичних осiб;
34) визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради
законодавством України у разi припинення Товариства (злиття,
приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
36) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв будь-якого характеру, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення
правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з урахуванням обмежень
встановлених законодавством України;
37) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
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правочинiв будь-якого характеру у випадку, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25
(50) вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, при умовi виконання вимог, зазначених в п.11.1 Статуту;
38) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства
визначати доцiльнiсть вчинення Товариством значних правочинiв,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття загальними зборами
акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року;
39) встановлення лiмiту (розмiру суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора на самостiйне вчинення
правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження основними
засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод
застави, iпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої згоди на
вчинення;
40) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, якi
не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства,
на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки,
якщо сума угоди перевищує лiмiт (розмiр суми) вартостi правочину для
повноважень Генерального директора, встановлений Наглядовою
радою;
41) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним
внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому
числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
42) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг.
43) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи,
яка здiйснює облiк акцiй, випущених Товариством, що належать
акцiонерам, якi не уклали договiр про обслуговування рахунка в цiнних
паперах вiд власного iменi, та надає Товариству додатковi послуги, в
тому числi, але не виключно, виконання повноважень реєстрацiйної
та/або лiчильної комiсiї, затвердження умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
44) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не
вiдносяться до його компетенцiї, вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5.
Статуту, або з їх перевищенням;
45) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй,
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства;
46) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому
числi з залученням незалежних стороннiх фахiвцiв) для перевiрки
фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської
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дiяльностi Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у
вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновкiв
цих комiсiй;
47) прийняття рiшень та затвердження заходiв по забезпеченню
правових засад дiяльностi Товариства та його посадових осiб;
48) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради згiдно iз законодавством України та Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради
Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства,
крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадку винесення їх на
розгляд загальним зборам самою Наглядовою радою.
Члени наглядової ради.
До повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право участi в
засiданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один
голос на засiданнi при вирiшеннi будь-якого питання, крiм наступних
випадкiв:
"
прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на
вчинення правочину iз заiнтересованiстю. В такому випадку, член
Наглядової ради, що є заiнтересованою особою у вчинення правочину
iз заiнтересованiстю, права голосу при голосуваннi по цьому питанню
немає (п.11.2. статуту);
"
пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В
такому випадку, при голосуваннi по цьому питанню член Наглядової
ради, якщо вiн був Генеральним директором Товариства, немає права
голосу протягом трьох рокiв з моменту припинення його повноважень
як Генерального директора Товариства (п.13 ст.53. Закону України
"Про акцiонернi товариства").
Крiм того, до повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право:
"
мати доступ до iнформацiї в межах, передбачених
законодавством України, доступ до якої посадовi особи Товариства
мають забезпечити, вiдповiдно до п.4 ст.52. Закону України "Про
акцiонернi товариства";
"
усно чи письмово вимагати скликання засiдання Наглядової
ради, якщо цього вимагають iнтереси Товариства;
"

вiдкривати загальнi збори акцiонерiв (п.9.1.12. статуту);

"
за рiшенням Наглядової ради здiйснювати повноваження
Голови наглядової ради, у випадку неможливостi виконання Головою
Наглядової ради своїх повноважень;
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання
загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої
обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй
особi.
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Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом
Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як
члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової ради, який є
їхнiм представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за
вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким членом Наглядової
ради.
Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на пiдставi Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договору вiд
03.04.2018 року). Члени наглядової ради- незалежнi директори
працюють на безоплатнiй основi на пiдставi Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договорiв вiд 03.04.2018 року).
Чи проведені засідання
наглядової ради, загальний
опис прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень; визначення,
як діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

У 2020 роцi наглядовою радою Товариства було проведено
шiстнадцять засiдань, що проводилися шляхом безпосереднього збору
членiв наглядової ради в одному мiсцi, на яких були прийнятi наступнi
рiшення:
1. Про скликання рiчних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
03.04.2020 року; визначення перелiку питань для винесення на
голосування на зборах (проекту порядку денного) та вирiшення
органiзацiйних питань, щодо порядку проведення рiчних зборiв
акцiонерiв (протокол № 2020/02/03 вiд 03.02.2020 року).
2. Про розгляд та затвердження проектiв рiшень по питанням проекту
порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 03.04.2020
року, про затвердження повiдомлення акцiонерам про проведення
зборiв та надання доручення щодо органiзацiї оприлюднення
iнформацiї щодо їх скликання (протокол № 2020/02/10 вiд 10.02.2020
року).
3. Про пiдведення пiдсумкiв щодо отримання товариством пропозицiй
вiд акцiонерiв щодо питань, включених до проекту порядку денного
та/або проектiв рiшень по питанням проекту порядку денного рiчних
загальних зборiв акцiонерiв, що були призначенi на 03.04.2020 року,
затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв
товариства та затвердження форми i тексту бюлетенiв для
голосування на загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
(протокол № 2020/03/16 вiд 16.03.2020 року).
4.Про встановлення лiмiту (розмiру суми) для повноважень
генерального директора на укладання угод з основними засобами,
нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на
отримання кредитiв, тощо, без попереднього їх узгодження з
наглядовою радою (протокол № 2020/04/03 вiд 03.04.2020 року).
5. Про затвердження рiчної iнформацiї про емiтента за 2019 рiк
(протокол № 2020/04/03-1 вiд 03.04.2020 року).
6. Про залучення аудиторської фiрми для висловлення своєї думки та
здiйснення перевiрки iнформацiї зазначеної в звiтi про корпоративне
управлiння Товариства, а також про визначення умов договору, що
укладатиметься з аудиторською фiрмою, встановлення розмiру оплати
її послуг (протокол № 2020/12/21 вiд 21.12.2020 року).
7. Про укладання угод (договорiв, контрактiв) на продаж, купiвлю
(придбання), оренду майна, поруки та надання повноважень на їх
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укладання та пiдписання (протоколи № 2020/01/09 вiд 09.01.2020
року,№ 2020/02/10 вiд 10.02.2020 року, № 2020/02/26 вiд 26.02.2020
року, № 2020/04/07 вiд 07.04.2020 року, № 2020/05/13 вiд 13.05.2020
року,№ 2020/06/23 вiд 23.06.2020 року,№ 2020/08/05 вiд 05.08.2020
року,№ 2020/09/03 вiд 03.09.2020 року, № 2020/09/18 вiд 18.09.2020
року, № 2020/11/30 вiд 30.11.2020 року).
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової ради,
загальний опис прийнятих
на них рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності та
ефективності

Ні
X
X
X

Iншого немає

Персональний склад
комітетів
Комiтети вiдсутнi.
Комiтети вiдсутнi.
Комiтети вiдсутнi.
Комiтети вiдсутнi.

Комiтети вiдсутнi.

Комiтети вiдсутнi.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
У своїй дiяльностi Наглядова рада керується дiючим законодавством
Оцінка роботи наглядової
України, Статутом товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв
ради
та iншими внутрiшнiми нормативними документами. За результатами
роботи Наглядової ради в 2020 роцi рiшенням рiчних загальних зборiв
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Черкаський
хлiбокомбiнат" (протокол № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд
02 квiтня 2021 року) звiт наглядової ради за 2020 рiк затверджено,
роботу наглядової ради за 2020 рiк визнано задовiльною.
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 (зазначити)
X
Iншого немає
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
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Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Iншого немає

X
X
X

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
X
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Винагороду отримує лише Голова Наглядової ради на пiдставi Рiшення
загальних зборiв акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договору вiд
Інше (запишіть)
03.04.2018 року). Члени наглядової ради- незалежнi директори
працюють на безоплатнiй основi на пiдставi Рiшення загальних зборiв
акцiонерiв (протокол б/н рiчних загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" вiд 03.04.2018р., Договорiв вiд 03.04.2018 року).
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Генеральний директор одноосiбний виконавчий
орган

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор (п.9.3.5. статуту Товариства).
До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання:
- представлення Товариства у стосунках з державними, судовими та
правоохоронними органами, органiзацiями, пiдприємствами та
установами, незалежно вiд форми власностi, як в Українi так i в iнших
країнах з усiх питань дiяльностi Товариства;
здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства,
керування поточними справами Товариства;
ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим
органом чи Наглядовою радою;
приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових
ресурсiв Товариства, отриманих за рахунок накопичення
нерозподiленого прибутку;
-

органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
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вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту,
фiнансування, кредитування, облiку i звiтностi, здiйснення
комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового
розпорядку, iншi питання дiяльностi працiвникiв Товариства;
органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання
Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за
господарськими договорами, вимог з охорони працi та технiки безпеки,
вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також з
споживачами продукцiї Товариства;
самостiйне вчинення правочинiв, якi не є значними, щодо
розпорядження основними засобами Товариства, укладення кредитних
та депозитних угод, угод застави, iпотеки, в межах лiмiту (розмiру
суми) вартостi правочину встановленого Наглядовою радою у
вiдповiдностi до вимог Статуту;
самостiйне, без рiшення Наглядової ради та загальних зборiв,
вчинення будь-яких iнших правочинiв, якi не є значними, тобто на
суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, в тому числi i тих, що стосуються надання
(отримання) поворотної та безповоротної фiнансової допомоги,
придбання (реалiзацiї) будь-якої сировини та допомiжних матерiалiв,
придбання енергоносiїв та паливно-мастильних матерiалiв, реалiзацiї
власної готової продукцiї, вiд iменi Товариства;
приймання рiшень про введення в експлуатацiю, виведення з
експлуатацiї (консервацiя), списання та лiквiдацiю основних засобiв,
незалежно вiд їх вартостi;
затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи
на послуги, роботи;
рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для
одержання максимального прибутку;
утворення пiдроздiлiв, вiддiлiв, необхiдних для виконання цiлей
та завдань Товариства;
затвердження внутрiшнiх положень пiдприємства, посадових
iнструкцiй працiвникiв, iнструкцiй, планiв;
затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на
роботу, вирiшення питань щодо переводу на iнше мiсце роботи та
звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання
стягнення;
призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв за погодженням з Наглядовою радою Товариства;
пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають
вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами Товариства;
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керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та
забезпечення виконання покладених на них завдань;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в
Товариствi;
органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства;
дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку,
визначення розмiрiв фондiв, якi створюються Товариством вiдповiдно
до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати
дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради та загальних зборiв
акцiонерiв;
-

розробка проекту емiсiї цiнних паперiв;

-

органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства;

дiї вiд iменi Товариства при створеннi спiльних пiдприємств
та/або участi Товариства в iнших господарських товариствах,
об'єднаннях;
прийняття участi в управлiннi вiд iменi Товариства в iнших
юридичних особах, засновником (учасником, акцiонерам) яких є
Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма
повноваженнями засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi
законодавством України;
прийняття рiшень про придбання цiнних паперiв та
корпоративних прав у власнiсть Товариства та/або вiдчуження цiнних
паперiв та корпоративних прав, якi є власнiстю Товариства;
попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, органiзацiя пiдготовки цих
питань та проектiв рiшень по ним;
вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з
учасниками фондового ринку, що здiйснюють обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства;
-

розробка проекту колективного договору;

укладання колективного договору, за погодженням з
Наглядовою радою, з Радою трудового колективу;
визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та
посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення
показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання
визначення фонду оплати працi, форм оплати та системи
органiзацiї оплати працi;
прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвпрацiвникiв
Товариства, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення;
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винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi
працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та
перепiдготовки кадрiв;
органiзує збереження майна Товариства i його належне
використання;
а також всi питання що стосуються фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства, крiм тих, якi законодавством, Статутом або
рiшеннями загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу
Товариства.
Для вирiшення питань, що вiдносяться до його компетенцiї
Генеральний директор має наступнi повноваження:
"
без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти
Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами,
державними та iншими органами, установами i органiзацiями, в тому
числi i банкiвськими та фiнансовими установами, в правоохоронних
органах та установах, як в межах України, так i за кордоном;
"
представляти iнтереси Товариства самостiйно або видавати
довiреностi (доручення) вiд iменi Товариства на представлення його
iнтересiв в мiсцевих загальних судах, мiсцевих господарських судах,
мiсцевих адмiнiстративних судах, апеляцiйних судах (з розгляду
цивiльних i кримiнальних справ, справ про адмiнiстративнi
правопорушення, з розгляду господарських справ, адмiнiстративних
справ), у Вищих спецiалiзованих судах (Вищому судi з питань
iнтелектуальної власностi; Вищому антикорупцiйному судi),
Верховному Судi (в тому числi у Великiй Палатi Верховного Суду;
Касацiйному адмiнiстративному суду; Касацiйному господарському
суду; Касацiйному кримiнальному суду; Касацiйному цивiльному суду,
а також у всiх судових Палатах), в третейському судi, Європейському
судi з прав людини, в усiх мiжнародних судових органах, установах та
iнстанцiях, з розгляду всiх спорiв;
"
пiдписувати контракти, угоди, договори, будь-якi правочини та
документи, в тому числi у сферi зовнiшньо - економiчної дiяльностi
Товариства;
"
видавати довiреностi, доручення на здiйснення дiй вiд iменi
Товариства;
"
видавати накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються
поточної та оперативної дiяльностi Товариства;
"
розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у
межах, встановлених законодавством України та Статутом;
"
вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та
iншi рахунки Товариства;
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"
пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi
документи;
"
пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та
доповнення до нього;
"
приймати на роботу, переводити та звiльняти працiвникiв,
згiдно з чинним законодавством;
"
укладати трудовi угоди ( контракти ) з робiтниками Товариства,
вносити змiни та доповнення до них;
"
застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на
них стягнення;
"
приймати рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi
дiловi вiдрядження;
"
визначати склад та обсяги вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю, порядок їх захисту;
"
здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями загальних зборiв,
Наглядової ради.
Рiшення Генерального директора оформляються у виглядi наказiв та
розпоряджень, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками
Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис прийнятих
на них рішень; інформація
про результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як діяльність
виконавчого органу
зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Генеральний директор пiдзвiтний загальним зборам та Наглядовiй радi
та органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi
Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним
законодавством України, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та
Наглядової ради.
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються
Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Вiд iменi
Товариства контракт з Генеральним директором пiдписує Голова
Наглядової ради.
Питання, якi вiдносяться до компетенцiї Генерального директора
визначенi Статутом товариства.
Виконавчий орган є одноосiбним, в зв'язку з цим засiдання
виконавчого органу не проводились. Генеральний директор приймає
рiшення одноосiбно в межах чинного законодавства та Статуту.
Рiшення Генерального директора оформляються у виглядi наказiв та
розпоряджень, якi є обов'язковими для виконання усiма працiвниками
Товариства.
Рiшення виконавчого органу в 2020 роцi приймались з усiх питань
господарської дiяльностi Товариства. Результати роботи виконавчого
органу в 2020 роцi: рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат"
(протокол № 1 рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного
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акцiонерного товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 02 квiтня
2021 року) роботу виконавчого органу за 2020 рiк визнано
задовiльною.
Дiяльнiсть виконавчого органу сприяла стабiльнiй
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства, отримання прибутку.
Негативних змiн фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2020
роцi в результатi дiяльностi виконавчого органу не було.
Оцінка роботи
виконавчого органу

За результатами роботи виконавчого органу в 2020 роцi рiшенням
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного
товариства "Черкаський хлiбокомбiнат" (протокол № 1 рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Черкаський хлiбокомбiнат" вiд 02 квiтня 2021 року) роботу
виконавчого органу за 2020 рiк визнано задовiльною.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти,
дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:
"
ринковому ризику: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик
складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику.
"
валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть цiни вiд змiни курсу
валют.
"
цiновому ризикому, так як вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн
ринкових цiн.
"
ризику втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi
(дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за
бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань. Товариство перiодично
проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання їх зниження. Пiдприємство
контролює строки платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а
також прогнозує потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
"
кредитному ризику: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань
контрагентами (дебiторами).
Пiдприємство не пiддається ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. Вiдсутнi
процентнi фiнансовi зобов'язання.
Але пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент- дебiтор не
буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно
контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу
платоспроможностi контрагента. Пiдприємство укладає угоди виключно з перевiреними та фiнансово
стабiльними сторонами.
Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi, яка регулярно перевiряється на iснування ознак
знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.
Крiм зазначеного вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв,
- епiдемiї, пандемiї, стихiйнi лиха,
- свiтова економiчна криза,
-вiйськовi дiї.
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Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 0
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
Не належить
збори
Наглядова Виконавч до компетенції
акціонер
рада
ий орган
жодного
ів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
ні
так
ні
ні
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
так
так
ні
ні
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
ні
ні
ні
так
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
так
ні
ні
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
так
ні
ні
ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів,
тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком
діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
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Ні
X

X
X
X
X

Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншого немає

X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних
Національної
Документи
Копії
комісії з цінних
надаються
докуме
Інформація
Інформація
паперів та
для
нтів
розміщується
Інформація про
розповсюджу фондового ринку ознайомленн
надают на власному
діяльність акціонерного
ється на
про ринок цінних
я
ься на
веб-сайті
товариства
загальних
паперів або через безпосереднь
запит
акціонерного
зборах
особу, яка
ов
акціоне
товариства
провадить
акціонерном
ра
діяльність з
у товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
ні
так
ні
ні
так
відсотками голосуючих
акцій
Інформація про склад
органів управління
так
так
ні
ні
так
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
ні
ні
ні
акціонерного
товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
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Наглядова рада
Інше (зазначити)

X
Iншого немає

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
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 та більше 10
X
відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
Ревiзiйна комiсiя в товариствi вiдсутня.
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи - власника
(власників) значного пакета акцій

1
2
3
4

Адвансед Енжiнiрiнг Лтд.
Бонджолi Груп Лiмiтед
Гiфт Продакшн Лтд.
Голден Грейн Фiлдс Ентерпрайз ЛТД

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним державним
реєстром юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
106432
101424
16625
16626

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

24,922664
24,922664
24,922664
24,922664

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента
Загальна
кількість акцій
116 096 348

Опис

Кількість акцій з
обмеженнями
356 126

Підстава виникнення обмеження
Не голосуючi акцiї, вiдповiдно до П.10
Роздiл VI Прикiнцевих та перехiдних
положень Закону України "Про
депозитарну систему України" №
5178-VI
Обмеження прав участi та голосування
акцiонерiв (учасникiв) на загальних
зборах емiтента вiдсутнi, крiм
акцiонерiв, яким належать не голосуючi
акцiї.
-

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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Дата виникнення
обмеження
12.10.2014

До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени Наглядової ради, якi обираються загальними зборами
строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.
До складу Наглядової ради можуть обиратися як акцiонери, так i особи, якi представляють їхнi iнтереси
(представники акцiонерiв), так i незалежнi директори, що є особами, якi вiдповiдають умовам, передбаченим
законодавчими та нормативно-правовими актами України та положенню про Наглядову раду Товариства
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. У разi замiни члена
Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а
новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового
повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв
Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та спосiб, що
передбаченi законодавчими та нормативно-правовими актами України, а також положенням про Наглядову
раду Товариства.
Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким
акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Вiдчуження членом Наглядової ради, що був обраний як акцiонер, належного йому пакету акцiй протягом
строку своїх повноважень не є пiдставою для дострокового припинення його повноважень на посадi члена
Наглядової ради.
Вiдчуження акцiонером, представник якого був обраний членом Наглядової ради, належного йому пакету
акцiй протягом строку повноважень члена Наглядової ради - його представника, не є пiдставою для
дострокового припинення повноважень на посадi члена Наглядової ради фiзичної особи, що входить до складу
Наглядової ради в статусi його представника, але унеможливлює замiну цiєї особи на iншу.
Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):
Роботу Наглядової ради Товариства органiзовує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової
ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Допускається обрання
Голови Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення про припинення повноважень (звiльнення з посади)
Голови Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв.
Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, без винесення
цього питання для вирiшення на загальнi збори акцiонерiв.
Генеральний директор (п.9.3.2. статуту Товариства).
Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термiн.
Рiшенням Наглядовою радою Товариства для виконання функцiй виконавчого органу може бути призначений
тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.
Повноваження Генерального директора (тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора) можуть
бути у будь-який час припиненi рiшенням Наглядової ради Товариства, а особа, що займала цю посаду,
звiльнена вiд виконання обов'язкiв у вiдповiдностi та на пiдставах визначених законодавством України.
Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям
рiшення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його
повноваження.
Генеральний директор може бути у будь-який час усунений (вiдсторонений) вiд виконання своїх обов'язкiв
рiшенням Наглядової ради Товариства та на iнших пiдставах передбачених законодавством України. У такому
випадку рiшенням Наглядової ради Товариства на час усунення Генерального директора вiд виконання своїх
обов'язкiв призначається тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.
Будь-якi додатковi винагороди або компенсацiї, крiм тих, що передбаченi чинним трудовим законодавством,
якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не передбаченi.
9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада (п.9.2. статуту Товариства):
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної законодавством України та Статутом, здiйснює управлiння Товариством, а також
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контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу (п.9.2.1. статуту Товариства).
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом та законодавством
України.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї загальних зборiв законодавством України та Статутом, та тих, що рiшенням Наглядової
ради переданi для затвердження виконавчому органу;
2) визначення видiв економiчної дiяльностi Товариства, вiдомостi про здiйснення яких вносяться до ЄДР
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань;
3) визначення (прийняття рiшення про змiну) адреси мiсцезнаходження Товариства;
4) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту
Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
5) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про мiсце та дату
їх проведення, про визначення часу початку загальних зборiв та часу проведення реєстрацiї акцiонерiв
(представникiв акцiонерiв) для участi у загальних зборах, про включення пропозицiй до проекту порядку
денного, затвердження повiдомлення про проведення загальних зборiв, форми i тексту бюлетенiв для
голосування та порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;
6) призначення реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України; голови та
секретаря загальних зборiв; особи, що може вiдкрити загальнi збори (крiм випадкiв скликання позачергових
загальних зборiв акцiонерами Товариства);
7) визначення дати складення перелiку(iв) акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних
зборiв та мають право на участь у загальних зборах;
8) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв, з урахуванням вимог встановлених чинним законодавством України;
9) затвердження ринкової вартостi акцiй власного випуску та цiни їх придбання, викупу, обов'язкового викупу,
продажу, тощо, у випадках, передбачених законодавством України;
10) прийняття рiшення про придбання цiнних паперiв iнших емiтентiв та про продаж цiнних паперiв iнших
емiтентiв, належних Товариству, визначення умов вiдповiдних цивiльно-правових угод;
11) прийняття рiшення про порядок здiйснення зменшення статутного капiталу Товариства;
12) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та iнших цiнних
паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
Товариства;
13) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
14) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
15) обрання та припинення повноважень (звiльнення з посади) Генерального директора Товариства,
призначення та звiльнення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства;
16) затвердження умов контракту з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його
винагороди, внесення змiн до дiючого контракту;
17) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Генерального директора;
18) затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства;
19) затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу Товариства;
20) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора);
21) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з
внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та
компенсацiйних виплат;
22) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (розмiщення, оприлюднення, опублiкування) Товариством
достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; розмiщення, (оприлюднення,
опублiкування) Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;
23) розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;
24) визначення способу надсилання персонального повiдомлення акцiонерам про проведення загальних зборiв
та проекту порядку денного, а також порядку повiдомлення акцiонерiв, якi мають право вимагати
обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, у випадках передбачених
законодавством України;
25) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами
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поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким
аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;
26) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного
аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;
27) прийняття рiшень про участь або вiдмову вiд участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях;
28) вирiшення питань про створення будь-яких юридичних осiб та/або участь або вiдмову вiд участi в iнших
юридичних особах; визначення умов цивiльно-правових угод щодо придбання або вiдчуження прав на участь в
iнших суб'єктах господарювання, вирiшення питань про їх реорганiзацiю та лiквiдацiю;
29) надання повноважень на участь в управлiннi вiд iменi Товариства в iнших юридичних особах, засновником
(учасником, акцiонерам) яких є Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма повноваженнями
засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi законодавством України, представникам Товариства, в тому
числi, у випадках коли цього вимагає законодавство України, Генеральному директору Товариства.
30) прийняття рiшень про створення (заснування) структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, в
тому числi: дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження їх статутiв та положень; затвердження
рiчних результатiв їх дiяльностi; прийняття рiшень про їх реорганiзацiю та/або лiквiдацiю;
31) управлiння вiд iменi Товариства дочiрнiми пiдприємствами, засновником яких є Товариство, з правом
вирiшення всiх питань, що вiдповiдно до статутiв дочiрнiх пiдприємств, вiдносяться до компетенцiї
засновника;
32) управлiння вiд iменi Товариства фiлiями та представництвами, з правом вирiшення всiх питань, що
вiдповiдно до положень фiлiй та представництв вiдносяться до компетенцiї головного пiдприємства;
33) затвердження за поданням Генерального директора керiвникiв створених дочiрнiх пiдприємств юридичних осiб;
34) визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства;
35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством України у разi припинення
Товариства (злиття, приєднання, подiл, видiл, перетворення, лiквiдацiя);
36) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, та на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, з
урахуванням обмежень встановлених законодавством України;
37) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв будь-якого характеру у випадку,
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (50) вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, при умовi виконання вимог, зазначених в
п.11.1 Статуту;
38) у випадку доручення загальними зборами акцiонерiв Товариства визначати доцiльнiсть вчинення
Товариством значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить
бiльше нiж 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, у разi прийняття
загальними зборами акцiонерiв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi
можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року;
39) встановлення лiмiту (розмiру суми) вартостi правочину для повноважень Генерального директора на
самостiйне вчинення правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження основними засобами Товариства, на
укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки, без надання Наглядовою радою попередньої
згоди на вчинення;
40) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження
основними засобами Товариства, на укладання кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки, якщо сума
угоди перевищує лiмiт (розмiр суми) вартостi правочину для повноважень Генерального директора,
встановлений Наглядовою радою;
41) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
42) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.
43) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка здiйснює облiк акцiй, випущених
Товариством, що належать акцiонерам, якi не уклали договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi, та надає Товариству додатковi послуги, в тому числi, але не виключно, виконання повноважень
реєстрацiйної та/або лiчильної комiсiї, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення
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розмiру оплати її послуг;
44) скасування рiшень виконавчого органу прийнятих з питань, що не вiдносяться до його компетенцiї,
вiдповiдно до п.п. 9.3.4. та 9.3.5. Статуту, або з їх перевищенням;
45) iнiцiювання у разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiй, аудиторських перевiрок
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
46) формування (затвердження) складу експертних комiсiй (у тому числi з залученням незалежних стороннiх
фахiвцiв) для перевiрки фактичного стану будь-яких напрямкiв фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства, або дiяльностi посадових осiб Товариства у вiдповiдностi до їх повноважень. Розгляд та
затвердження висновкiв цих комiсiй;
47) прийняття рiшень та затвердження заходiв по забезпеченню правових засад дiяльностi Товариства та його
посадових осiб;
48) вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством України та
Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися
iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв акцiонерiв Товариства, у випадку винесення їх на розгляд
загальним зборам самою Наглядовою радою.
Члени наглядової ради.
До повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право участi в засiданнях наглядової ради. Кожен член
Наглядової ради має один голос на засiданнi при вирiшеннi будь-якого питання, крiм наступних випадкiв:
"
прийняття Наглядовою радою рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
В такому випадку, член Наглядової ради, що є заiнтересованою особою у вчинення правочину iз
заiнтересованiстю, права голосу при голосуваннi по цьому питанню немає (п.11.2. статуту);
"
пiд час голосування з питання обрання аудитора Товариства. В такому випадку, при голосуваннi по
цьому питанню член Наглядової ради, якщо вiн був Генеральним директором Товариства, немає права голосу
протягом трьох рокiв з моменту припинення його повноважень як Генерального директора Товариства (п.13
ст.53. Закону України "Про акцiонернi товариства").
Крiм того, до повноважень членiв Наглядової ради вiдноситься право:
"
мати доступ до iнформацiї в межах, передбачених законодавством України, доступ до якої посадовi
особи Товариства мають забезпечити, вiдповiдно до п.4 ст.52. Закону України "Про акцiонернi товариства";
"
усно чи письмово вимагати скликання засiдання Наглядової ради, якщо цього вимагають iнтереси
Товариства;
"
вiдкривати загальнi збори акцiонерiв (п.9.1.12. статуту);
"
за рiшенням Наглядової ради здiйснювати повноваження Голови наглядової ради, у випадку
неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень;
Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової
ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi.
Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити
повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акцiонери та член Наглядової ради, який є їхнiм
представником, несуть солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким
членом Наглядової ради.
Голова Наглядової ради (п.9.2.9. статуту Товариства):
Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради Товариства.
Голова Наглядової ради може вiдкривати загальнi збори акцiонерiв, скликає засiдання Наглядової ради. При
голосуваннi з усiх питань при рiвнiй кiлькостi голосiв "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є
вирiшальним.
Голова Наглядової на пiдставi рiшень засiдань Наглядової ради має повноваження:
"
видавати накази про звiльнення або про вiдсторонення вiд роботи Генерального директора;
"
видавати накази про призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора;
"
пiдписувати довiреностi вiд iменi Товариства, у випадку пред'явлення позову Генеральному директору
у спорах про вiдшкодування збиткiв завданих ним Товариству;
"
видавати накази про притягнення до дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi Генерального
директора;
"
пiдписувати вiд iменi Товариства контракт з Генеральним директором Товариства та змiни, додатковi
угоди до нього;
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"

представляти Товариство та його iнтереси в Українi та будь-яких iнших країнах.

Генеральний директор (п.9.3.5. статуту Товариства).
До компетенцiї Генерального директора вiдносяться питання:
o
представлення Товариства у стосунках з державними, судовими та правоохоронними органами,
органiзацiями, пiдприємствами та установами, незалежно вiд форми власностi, як в Українi так i в iнших
країнах з усiх питань дiяльностi Товариства;
o
здiйснення керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства, керування поточними справами
Товариства;
o
ефективне виконання завдань, поставлених перед ним Вищим органом чи Наглядовою радою;
o
приймання рiшень щодо напрямiв використання фiнансових ресурсiв Товариства, отриманих за
рахунок накопичення нерозподiленого прибутку;
o
органiзацiя зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
o
вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, облiку i
звiтностi, здiйснення комерцiйних розрахункiв, внутрiшнього контролю, трудового розпорядку, iншi питання
дiяльностi працiвникiв Товариства;
o
органiзацiя виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед
державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог з охорони працi та технiки безпеки, вимог
щодо охорони навколишнього природного середовища;
o
взаємодiя з постачальниками товарiв та послуг, а також з споживачами продукцiї Товариства;
o
самостiйне вчинення правочинiв, якi не є значними, щодо розпорядження основними засобами
Товариства, укладення кредитних та депозитних угод, угод застави, iпотеки, в межах лiмiту (розмiру суми)
вартостi правочину встановленого Наглядовою радою у вiдповiдностi до вимог Статуту;
o
самостiйне, без рiшення Наглядової ради та загальних зборiв, вчинення будь-яких iнших правочинiв,
якi не є значними, тобто на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, в тому числi i тих, що стосуються надання (отримання) поворотної та безповоротної фiнансової
допомоги, придбання (реалiзацiї) будь-якої сировини та допомiжних матерiалiв, придбання енергоносiїв та
паливно-мастильних матерiалiв, реалiзацiї власної готової продукцiї, вiд iменi Товариства;
o
приймання рiшень про введення в експлуатацiю, виведення з експлуатацiї (консервацiя), списання та
лiквiдацiю основних засобiв, незалежно вiд їх вартостi;
o
затвердження договiрних цiн на продукцiю, товари та тарифи на послуги, роботи;
o
рацiональне використання всiх ресурсiв Товариства для одержання максимального прибутку;
o
утворення пiдроздiлiв, вiддiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства;
o
затвердження внутрiшнiх положень пiдприємства, посадових iнструкцiй працiвникiв, iнструкцiй,
планiв;
o
затвердження штатного розкладу Товариства, прийом на роботу, вирiшення питань щодо переводу на
iнше мiсце роботи та звiльнення працiвникiв, застосування заходiв заохочення та накладання стягнення;
o
призначення керiвникiв Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв за погодженням з Наглядовою
радою Товариства;
o
пiдготовка проектiв нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж фiлiями та пiдроздiлами
Товариства;
o
керiвництво роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв та забезпечення виконання покладених на
них завдань;
o
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi;
o
органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
o
дає пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, виносить їх
на розгляд Наглядової ради та загальних зборiв акцiонерiв;
o
розробка проекту емiсiї цiнних паперiв;
o
органiзацiя випуску i розмiщення цiнних паперiв Товариства;
o
дiї вiд iменi Товариства при створеннi спiльних пiдприємств та/або участi Товариства в iнших
господарських товариствах, об'єднаннях;
o
прийняття участi в управлiннi вiд iменi Товариства в iнших юридичних особах, засновником
(учасником, акцiонерам) яких є Товариство, шляхом участi у загальних зборах зi всiма повноваженнями
засновника (учасника, акцiонера), що передбаченi законодавством України;
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o
прийняття рiшень про придбання цiнних паперiв та корпоративних прав у власнiсть Товариства та/або
вiдчуження цiнних паперiв та корпоративних прав, якi є власнiстю Товариства;
o
попереднiй розгляд усiх питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв,
органiзацiя пiдготовки цих питань та проектiв рiшень по ним;
o
вирiшення органiзацiйних та технiчних питань взаємодiї з учасниками фондового ринку, що
здiйснюють обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства та облiк акцiй i акцiонерiв Товариства;
o
розробка проекту колективного договору;
o
укладання колективного договору, за погодженням з Наглядовою радою, з Радою трудового колективу;
o
визначення щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства,
встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв їх премiювання
o
визначення фонду оплати працi, форм оплати та системи органiзацiї оплати працi;
o
прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвпрацiвникiв Товариства, застосування заходiв
заохочення та накладання стягнення;
o
винесення рiшень про притягнення до вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових
осiб Товариства);
o
вирiшення питань пiдбору, розстановки , пiдготовки та перепiдготовки кадрiв;
o
органiзує збереження майна Товариства i його належне використання;
o
а також всi питання що стосуються фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, крiм тих, якi
законодавством, Статутом або рiшеннями загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iншого органу Товариства.
Для вирiшення питань, що вiдносяться до його компетенцiї Генеральний директор має наступнi повноваження:
"
без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти Товариство у взаємовiдносинах з юридичними
i фiзичними особами, державними та iншими органами, установами i органiзацiями, в тому числi i
банкiвськими та фiнансовими установами, в правоохоронних органах та установах, як в межах України, так i за
кордоном;
"
представляти iнтереси Товариства самостiйно або видавати довiреностi (доручення) вiд iменi
Товариства на представлення його iнтересiв в мiсцевих загальних судах, мiсцевих господарських судах,
мiсцевих адмiнiстративних судах, апеляцiйних судах (з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, справ про
адмiнiстративнi правопорушення, з розгляду господарських справ, адмiнiстративних справ), у Вищих
спецiалiзованих судах (Вищому судi з питань iнтелектуальної власностi; Вищому антикорупцiйному судi),
Верховному Судi (в тому числi у Великiй Палатi Верховного Суду; Касацiйному адмiнiстративному суду;
Касацiйному господарському суду; Касацiйному кримiнальному суду; Касацiйному цивiльному суду, а також у
всiх судових Палатах), в третейському судi, Європейському судi з прав людини, в усiх мiжнародних судових
органах, установах та iнстанцiях, з розгляду всiх спорiв;
"
пiдписувати контракти, угоди, договори, будь-якi правочини та документи, в тому числi у сферi
зовнiшньо - економiчної дiяльностi Товариства;
"
видавати довiреностi, доручення на здiйснення дiй вiд iменi Товариства;
"
видавати накази, iнструкцiї та iншi акти, якi стосуються поточної та оперативної дiяльностi Товариства;
"
розпоряджатися майном i грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством
України та Статутом;
"
вiдкривати та закривати у банкiвських установах поточнi та iншi рахунки Товариства;
"
пiдписувати фiнансовi, банкiвськi, процесуальнi та iншi документи;
"
пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
"
приймати на роботу, переводити та звiльняти працiвникiв, згiдно з чинним законодавством;
"
укладати трудовi угоди ( контракти ) з робiтниками Товариства, вносити змiни та доповнення до них;
"
застосовувати до працiвникiв заходи заохочення i накладати на них стягнення;
"
приймати рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi вiдрядження;
"
визначати склад та обсяги вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, порядок їх захисту;
"
здiйснювати iншi дiї згiдно з рiшеннями загальних зборiв, Наглядової ради.
Рiшення Генерального директора оформляються у виглядi наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для
виконання усiма працiвниками Товариства.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9
цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
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ЩОДО ЗВIТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ ЗА 2020 РIК
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
(ЄДРПОУ 05518948)
НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ
Управлiнський персонал та засновники Приватного акцiонерного товариства "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" (далi - ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ").
Можливi користувачi: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Ми звертаємо увагу, що Звiт з корпоративного управлiння був складений вiдповiдно до ст. 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими
змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII
додатка 38 до цього Положення та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР
вiд 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими законодавчими актами.
Через це Звiт з корпоративного управлiння не може використовуватися для iнших цiлей.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"
Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
05518948
Мiсцезнаходження юридичної особи 18000, Черкаська обл., мiсто Черкаси, вулиця Чигиринська, будинок 7
Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв (учасникiв)
ВСЬОГО 156 АКЦIОНЕРIВ
Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 29024087.00
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) Розмiр (грн.): 29024087.00
Дата закiнчення формування: 18.11.1997
Види дiяльностi
Код КВЕД 10.71 Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво
борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання;
Код КВЕД 10.72 Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв,
тортiв i тiстечок тривалого зберiгання;
Код КВЕД 46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин;
Код КВЕД 46.33 Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами;
Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний);
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;
Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ВИЩИЙ:
ЗАГАЛЬНI
ЗБОРИ
АКЦIОНЕРIВ;
ВИКОНАВЧИЙ: ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; IНШИЙ: КОНТРОЛЮЮЧИЙ-НАГЛЯДОВА РАДА
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi
Дата державної реєстрацiї:
18.11.1996
Дата запису: 19.08.2004
Номер запису: 1 026 120 0000 000214
Назва установчого документа Статут нова редакцiя, Протокол № б/н
вiд 03 квiтня 2020 року
Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть, за складання фiнансової звiтностi та Звiту про
корпоративне управлiння у перiодi, що перевiрявся:
"
Генеральний директор - Шевченко Свiтлана Павлiвна
"
Головний бухгалтер - Хоружа Свiтлана Григорiвна.
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КРИТЕРIЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
Звiт складено за результатами виконання завдання ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" (номер реєстрацiї у Реєстрi
аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 4718), на пiдставi договору № ЗНВ/2021-16 вiд 16.02.2021
року та у вiдповiдностi до:
o
Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" № 2258-VIII вiд 21 грудня
2017 року;
o
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - МСЗНВ 3000).
Головною метою виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi є висловлювання Аудитором
висновку щодо результатiв оцiнки або порiвняння предмету завдання з вiдповiдними критерiями.
У Звiтi про надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" за 2020 рiк
iдентифiкуються застосовнi критерiї, вiдносно яких оцiнювався предмет завдання, щоб визначенi користувачi
могли зрозумiти основу для висновку Аудитора.
Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ
"ЧЕРКАСИХЛIБ" за 2020 рiк, є застосованi вимоги:
"
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",
"
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у
пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення,
"
Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
У вiдповiдностi до ч.3 ст.401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" незалежним аудитором
(аудиторською фiрмою) також наводиться iнформацiя щодо перевiрки iнформацiї, зазначеної у пунктах 1 - 4
Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" за 2020 рiк.
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що
складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому
ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно
до вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА IНФОРМАЦIЮ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ
УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до Концептуальної основи Звiту про корпоративне
управлiння, встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал
визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Замовника.
Вiдповiдно до законодавства України (ст. 7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську
дiяльнiсть") посадовi особи ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть
документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та
складання Звiту аудитора, що мiстить наш висновок.
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання
впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взятi
окремо або в сукупностi, вони, як обгрунтовано очiкується, можуть впливати на рiшення користувачiв, що
приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння.
Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне
судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання.
Окрiм того, ми:
o
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь
на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як
основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж
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для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
o
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненостi,
для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для нашого висновку щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
o
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених
управлiнським персоналом;
o
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно
з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та
подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми
повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час
проведення процедур виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi
пiд час виконання такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi
були виявленi;
o
ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б
обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо
вiдповiдних застережних заходiв.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських доказах,
отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного
Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управлiння, внутрiшнiх Положень Товариства, протоколiв
засiдання наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх
регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудових угод (контрактiв) з посадовими особами
Товариства, данi про склад акцiонерiв, тощо.
Виконання завдання з надання впевненостi виконувалось групою iз завдання, яка сформована, враховуючи
наявну компетенцiю та професiйний досвiд фахiвцiв.
В ходi виконання завдання нами виконано вiдповiднi аудиторськi процедури та отримано достатнi та
прийнятнi докази, проведено оцiнку ризику суттєвих викривлень iнформацiї, зазначеної в Звiтi про
корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" за 2020 рiк, отримано пiдтвердну iнформацiю вiд суб'єкта
господарювання, застосовано поєднання процедур порiвняння та спiвставлення iнформацiї та документацiї, якi
є джерелом перевiрки, з вiдповiдними критерiями.
ВИСНОВОК
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне
управлiння ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, що включає опис основних
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або
опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових
осiб, опис повноважень посадових осiб.
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх суттєвих
аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв".
ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи
контролю якостi, якi розроблено ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
контролю якостi-1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також
iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги".
Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ" є отримання достатньої
впевненостi у тому, що саме Товариство та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв,
законодавчих i регуляторних вимог, та звiти, якi надаються Товариством, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання
завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в
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Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а
також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Цей Звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї,
наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020
року, i включає:
o
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства;
o
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства;
o
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних
зборах Товариства;
o
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства;
o
опис повноважень посадових осiб Товариства.
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог
(встановлених критерiїв):
o
пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2018
№ 3480-IV зi змiнами та доповненнями;
o
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у
пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення,
o
Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 № 955.
Нами також перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 Звiту про корпоративне управлiння ПрАТ
"ЧЕРКАСИХЛIБ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.
В ходi виконання завдання нами виконано вiдповiднi аудиторськi процедури та отримано достатнi та
прийнятнi докази, проведено оцiнку ризику суттєвих викривлень iнформацiї, зазначеної в Звiтi про
корпоративне управлiння, отримано пiдтвердну iнформацiю вiд суб'єкта господарювання, застосовано
поєднання процедур порiвняння та спiвставлення iнформацiї та документацiї, якi є джерелом перевiрки, з
вiдповiдними критерiями.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як
основи для нашого висновку.
IНША IНФОРМАЦIЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ
Управлiнський персонал ПРАТ "ЧЕРКАСИХЛIБ" несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається
до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу
VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення
НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) (далi - iнша iнформацiя Звiту про
корпоративне управлiння).
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Замовник;
б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Замовник добровiльно вирiшив застосовувати;
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги.
2) якщо Замовник вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння - пояснення Замовника, вiд
яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Замовник
прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння - вiн обгрунтовує
причини таких дiй;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) Замовника, їхнiх
комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.
Наш висновок щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу iнформацiю Звiту
про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї.
У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини 3 статтi
401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї, та при цьому
розглянуто, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне
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управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця
iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.
Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НЕКСТ-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ
41974960
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України
№ 4718 вiд 29.03.2018р., виданого згiдно з рiшенням Аудиторської
палати України вiд 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року
Номер реєстрацiї у Реєстрi 4718
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування
18000, Україна, м. Черкаси, вулиця
Нижня Горова, б.4, кв.7, телефон: (097) 432-13-40
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ДОГОВIР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:
Дата та номер договору
Договiр № ЗНВ/2021-16 вiд "16" лютого 2021 року
Дата початку та дата закiнчення виконання завдання З 16.02.2021 року по 09.03.2021 року
Дата складання Звiту незалежного аудитора: 09 березня 2021 року
Аудитор (керiвник групи з завдання)
(Сертифiкат серiї А
№ 007587 вiд 22.02.2018 р.)
номер реєстрацiї у Реєстрi 102258
Вiд iменi аудиторської фiрми
Директор ТОВ "НЕКСТ-АУДИТ"
(Сертифiкат серiї А № 007428 вiд 31.03.2017
року, дiйсний до 31.03.2022 року) номер
реєстрацiї у Реєстрi 102259
18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

С.В. Журавель

I.М. Морозова

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Ідентифіка
Кількість за видами акцій
Від загальної
Найменування юридичної
ційний код
Кількість акцій
Місцезнаходження
кількості акцій (у
Привілейовані
особи
юридичної
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
особи
ГIФТ ПРОДАКШН ЛТД
16625
00152, Dominica, д/н
28 934 303
24,922664
28 934 303
0
(Домiнiка)
р-н, the
Commonwealfh,
Copthall, буд. 8,
Roseau Valley
ГОЛДЕН ГРЕЙН ФIЛДС
16626
2290, Dominica, - р-н,
28 934 303
24,922664
28 934 303
0
ЕНТЕРПРАЙЗ ЛТД (Домiнiка)
the Commonwealfh,
Cnr Old end Church
Street, Roseau
БОНДЖОЛI ГРУП ЛIМIТЕД
101424
1345, Seychelles, 28 934 303
24,922664
28 934 303
0
(Сейшельськi о-ви)
р-н, Mahe Republic,
Providence Industrial
Estate, буд. 1 st Floor,
De
АДВАНСЕД ЕНЖIНIРIНГ
106432
-, Seychelles, - р-н,
28 934 303
24,922664
28 934 303
0
ЛТД (Сейшельськi о-ви)
Sham Peng Tong
Plaza, буд.103,
Victoria, Mahe
Кількість за типами акцій
Від загальної
Кількість акцій
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
кількості акцій (у
Привілейовані
(шт.)
Прості іменні
відсотках)
іменні
Усього

115 737 212
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99,690656

115 737 212

0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

116 096 348

0,25

Права та обов'язки
4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦIОНЕРИ
ТОВАРИСТВА,
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ.
4.1.Засновниками Товариства є особи, якi брали
участь у спiльнiй дiяльностi зi створення
Товариства. Засновники є (були) акцiонерами до
вiдчуження належного їм пакету акцiй
Товариства.
4.2. Акцiонерами є власники акцiй Товариства.
Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i
юридичнi особи, а також Держава в особi органу,
уповноваженого управляти державним майном, у
випадку якщо вони є власником акцiй Товариства,
набутих на пiдставi цивiльно-правових угод чи в
порядку правонаступництва громадян та
юридичних осiб, а також на iнших пiдставах,
передбачених чинним законодавством.
Товариство може складатися з однiєї особи у разi
придбання одним акцiонером усiх акцiй
Товариства.
Облiк акцiонерiв Товариства, акцiй, що їм
належать, та iнших вiдомостей, пов'язаних з
облiком прав власностi на акцiї, провадиться у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України.
4.2. Акцiонерами є власники акцiй Товариства.
Акцiонерами Товариства визнаються фiзичнi i
юридичнi особи, а також держава в особi органу,
уповноваженого управляти державним майном,
або територiальна громада в особi органу,
уповноваженого управляти комунальним майном,
у випадку якщо вони є власниками акцiй
Товариства, або на пiдставi цивiльно-правових
угод чи в порядку правонаступництва громадян та
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Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на
фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
Iнформацiя не надається тому, що
емiтент є приватним акцiонерним
товариством яке не здiйснювало
публiчну пропозицiю i немає
допуску до торгiв на фондовiй
бiржi в частинi включення до
бiржового реєстру.

юридичних осiб, а також на iнших пiдставах
передбачених чинним законодавством.
Товариство може складатися з однiєї особи у разi
придбання одним акцiонером усiх акцiй
Товариства.
Облiк акцiонерiв Товариства, акцiй, що їм
належать, та iнших вiдомостей, пов'язаних з
облiком прав власностi на акцiї, провадиться у
порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України.
4.3. Акцiонери мають право на:
участь в управлiннi акцiонерним
Товариством;
отримання дивiдендiв;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства
частини його майна або вартостi частини майна
Товариства;
ознайомлення з документами та/або
отримання iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в
обсязi визначеному законодавчими та
нормативно-правовими актами України та в
порядку, передбаченому Статутом.
4.4. Акцiонери Товариства зобов'язанi:
дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
виконувати рiшення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства (надалi загальнi збори),
iнших органiв Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед
Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою
участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та
засобами, що передбаченi статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю
та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть
Товариства.
Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки у
випадках, передбачених законодавчими та
нормативно-правовими актами України.
4.5. Акцiонери на свiй розсуд володiють,
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користуються i розпоряджаються належними їм
на правах приватної власностi акцiями.
4.6. Всiм акцiонерам Товариство забезпечує рiвнi
умови здiйснення своїх прав.
4.7. Акцiонер може здiйснювати свої права та
брати участь у дiяльностi Товариства через свого
представника, повноваження якого визначаються
в установленому законом порядку.
Примітки:
Iнформацiя не надається тому, що емiтент є приватним акцiонерним товариством яке не здiйснювало публiчну пропозицiю i немає допуску до торгiв на
фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру.
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XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
20.06.2013

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
81/1/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
НКЦПФР

4
UA 4000073001

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція проста Бездокумент
0,25
116 096 3
29 024 087
100
бездокумента арні іменні
48
рна іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 20.06.2013 року, реєстрацiйний номер №81/1/2013, видане 17.12.2013 року ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ" Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати таким, що втратило чиннiсть.30 травня 2018 року
видано нове свiдоцтво в звязку iз мiною типу акцiонерного товариства.
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках не проводилась. Лiстинг - акцiй емiтента не
проводився. Додаткової емiсiї не було.Видано свiдоцтво в звязку зi змiною типу акцiонерного товариства.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
20.06.2013

2
81/1/2013

3
UA4000073001

4
116 096 348

5
29 024 087

6
115 740 222

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Товариство немає акцiонерiв, якi мають голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено. Вiдповiдно право голосу, за результатами обмеження жоднiй
особi не передавалось.
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
усього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок
кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
72 567
78 096
0
0
72 567
78 096
будівлі та споруди
19 473
18 370
0
0
19 473
18 370
машини та обладнання
46 234
54 237
0
0
46 234
54 237
транспортні засоби
6 711
5 489
0
0
6 711
5 489
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інші
149
0
0
0
149
0
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
72 567
78 096
0
0
72 567
78 096
Класифiкацiя основних засобiв та iнформацiя про них у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдає П(с)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя основних
засобiв нараховується - прямолiнiйним методом. Термiн та умови
користування основними засобами (за основними групами)
проводяться товариством у вiдповiдностi до технiчних вимог на
основнi засоби. Основнi засоби використовуються товариством у
господарськiй дiяльностi вiдповiдно до їх призначення. Ступiнь
використання ОЗ у процентному вiдношеннi складає 0 %, оскiльки вони
переданi в оренду. Суттєвих змiн у вартостi ОЗ протягом 2020 року не
було. Частина основних засобiв товариства знаходиться в заставi для
забезпечення договорiв про надання банкiвських послуг ТОВ
"Черкасихлiб ТД" в АТ "ОТП Банк" м.Київ (договiр застави PL
20-224/28-2 вiд 28.02.2020 р iз змiнами). В звiтному перiодi ЦМК
знаходиться в орендi.
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн
утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi,
Опис
надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i
соцiально-культурних
функцiй,
очiкуваний
строк
корисного
використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 20000
грн.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв
витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне
обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв
визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям
визнання активу.
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2020 року
первiсна вартiсть основних засобiв Товариства визначена в сумi
213971 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї становить 135875 тис.
грн., залишкова вартiсть - 78096 тис. грн. Накопичена амортизацiя
складає 63% первiсної вартостi основних засобiв, включаючи
iнвестицiйну нерухомiсть.
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Протягом 2020 року Товариство придбало основнi засоби з
урахуванням капiтальних полiпшень:
- будiвлi та споруди - 115 тис.грн.
- машини та обладнання - 15457 тис. грн.
- транспортнi засоби - 137 тис. грн.
- меблi та приладдя - 7 тис.грн.
За звiтний перiод Товариство нарахувало амортизацiї в сумi - 10327
тис.грн.
Товариство володiє всiма правами на свої основнi засоби.
Вважаємо, що склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх
оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в усiх суттєвих аспектах
вiдповiдають вимогам П(с)БО 7 "Основнi засоби" та наказу "Про
облiкову полiтику".
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
30 996
30 731
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
29 024
29 024
Скоригований статутний капітал
29 024
29 024
(тис.грн)
Розрахункова вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду
Опис
складає 30996тис грн Зареєстрований (пайовий) капiтал - 29024 тис. грн. На кiнець
звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає. Розрахункова
вартiсть чистих активiв бiльше статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3
Цивiльного кодексу України.
Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв,
прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних
рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення
вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї
положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" п. 3 Цивiльного кодексу
України.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина
користування
Види зобов’язань
виникнення
боргу (тис.
коштами
грн)
(відсоток річних)
Кредити банку
X
0
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
X
0
X
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
0
X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
X
0
X
паперами) (за кожним видом):
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Дата
погашення
X
X
X
X
X
X
X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

160

X

X

X

46 793

X

X

X
76 575
X
X
X
123 528
X
X
фiнансова допомога на зворотнiй основi термiном погашення
до 1 рiку -46793 тис грн
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на
дату складання фiнансової звiтностi -28318тис.грн.
- по розрахунках до бюджету - 160тис.грн. в т.ч. з податку на
прибуток - 51тис.грн.
- з оплати працi - 46 тис.грн.;
- поточнi забезпечення з нарахованого резерву вiдпусток - 6,0
тис.грн.
- аванси вiд покупцiв та замовникiв - 1300тис.грн
- iншi поточнi зобов'язання - 46905 тис.грн
Разом зобовязань: 123528 тис.грн

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Товариство з Обмеженою
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
Вiдповiдальнiстю "БУЛ-СПРЕД"
ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою
Організаційно-правова форма
відповідальністю
30070412
Ідентифікаційний код юридичної особи
18036, Україна, Черкаська обл., - р-н,
Місцезнаходження
м.Черкаси, вул .Слави,11 кв. 4
АЕ № 286505
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
НКЦПФР
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
08.10.2013
Дата видачі ліцензії або іншого документа
(0472) 33-29-32
Міжміський код та телефон
(0472) 33-29-32
Факс
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Вид діяльності
цiнних паперiв
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
Опис
ринку - депозитарна дiяльнiсть. Надає
послуги
по вiдкриттю рахункiв у
цiнних паперах власникам простих
iменних акцiй випуску; зарахування на
рахунки у цiнних паперах власникам
простих iменних акцiй, фiнансовi
послуги, посередництво за договорами
по цiнних паперах або товарах.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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Публiчне Акцiонерне Товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
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Тропiнiна 7-Г
№1340
НКЦПФР
13.07.2015
(044) 363-04-00
(044) 363-04-00
Депозитарна дiяльнiсть
СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО
ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ
ФIНАНСОВИХ
УСТАНОВ,
ЯКI
НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ
НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ.
Код КВЕД 63.11 Оброблення даних,
розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i
пов'язана з ними дiяльнiсть (основний);
Надання
послуг
у
галузi
криптографiчного захисту iнформацiї,
торгiвля криптосистемами i засобами
криптографiчного захисту iнформацiї.
Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана
Адмiнiстрацiєю Державної служби
спецiалiзованого звязку та захисту
iнформацiї, 05.03.2015 року.
Надання послуг у галузi технiчного
захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ
№271467,
видана
Адмiнiстрацiєю
Державної служби спецiалiзованого
звязку
та
захисту
iнформацiї,
03.03.2015 року.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Унiка"
Приватне акціонерне товариство
20033533
01601, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Саксаганського,70а
АЕ № 293990;АЕ 29397
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
24.07.2014
(044) 255-6000
(044) 225-6002
Послуги у сферi страхування/
Страхування наземного транспорту
(крiм залiзничного), страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ
65.12 Iншi види страхування,крiм
страхування життя
E-mail: office@uniqa.ua

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ОРАНТА"
Публічне акціонерне товариство
00034186
01032, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Здолбунiвська,7д
АЕ 641983-ОСЦПВВНТЗ;
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
23.06.2015
(044) 537-58-00
(044) 537-58-83
Послуги у сферi страхування
65.12 Iншi види страхування,крiм
страхування життя
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "НЕКСТ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
41974960
18000, Україна, Черкаська обл., - р-н,
м.Черкаси, вул. Н. Горова, б.4, кв. 7
А №007428
АПУ
31.03.2017
097-432-13-40
097-432-13-40
Аудиторська дiяльнiсть
Договiр № ЗНВ/2021-16 вiд "16"
лютого 2021 року
Дата початку та дата закiнчення
виконання завдання З
16.02.2021
року по 09.03.2021 року
Свiдоцтво про включення до реєстру
суб'єктiв аудиторської дiяльностi: №
4718 вiд 29.03.2018р., виданого згiдно з
рiшенням Аудиторської палати України
вiд 29.03.2018 N 356/3,
чинне до
29.03.2023 року
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул.

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
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Антоновича, б. 51 оф.2106
DR/00001/APA
НКЦПФР
18.02.2019
(044)2875670
(044)2875670
Особа уповноважена надавати
iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку, особи, яка здiйснює
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасника фондового ринку
Свiдоцтво
реєстрацiйний
номер
DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку, вiд
дiяльностi - особа уповноважена
надавати iнформацiйнi послуги на
фондовому ринку, для провадження
дiяльностi з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку.
Програмний комплекс, який дозволяє
учасникам
ринку
оприлюднювати
регульовану
iнформацiю
в
Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi
даних Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку та
подавати електронну звiтнiсть та/або
адмiнiстративнi данi до НКЦПФР
вiдповiдно до встановлених вимог.
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "Українська
страхова група"
Приватне акціонерне товариство
30859524
03038, Україна, - р-н, м.Київ, вул.
Федорова Iвана, буд.32, корп.лiт. А
АВ № 500230; АВ №500
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
13.01.2010
(044) 237-02-78
(044) 237-02-56
Послуги у сферi страхування/
Страхування наземного транспорту
(крiм залiзничного), страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

65.12 Iншi види страхування,крiм
страхування життя
E-mail: office@ukringroup.ua

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис
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Товариство з додатковою
вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя
"Мотор-Гарант"
Товариство з додатковою
відповідальністю
31154435
69068, Україна, Запорізька обл., - р-н,
м. Запорiжжя, вул. Вересаєва, буд.3
АВ № 299471
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
06.02.2007
(061) 720-58-85; (061) 709-58-85
(061) 212-95-13
Послуги у сферi страхування/
СТРАХУВАННЯ
ЦИВIЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ВЛАСНИКIВ
НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ
ЗАСОБIВ
65.12 Iншi види страхування,крiм
страхування життя
E-mail: info@motor-garant.com.ua

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю),
або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношенн
я граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
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Предмет
правочину

Дата
розміщення
інформації
про
прийняття
рішення
щодо
попереднього
надання
згоди на
вчинення
значних
правочинів в
загальнодост
упній
інформаційні
й базі даних
Національної
комісії з
цінних
паперів та
фондового
ринку або
через особу,
яка
провадить
діяльність з
оприлюдненн
я
регульованої
інформації
від імені
учасників
фондового

URL-адреса
сторінки
власного
веб-сайту
товариства, на
якій розміщена
інформація про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди на
вчинення
значних
правочинів

ринку
1
1

2
03.04.2020

3
рiчнi загальнi
збори

4
10 000 000

5
107 318

6
9 318,1
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7
"
Вiдомостi
щодо правочинiв
iз зазначенням,
зокрема, їх
характеру:
кредитнi та
депозитнi угоди,
або змiни до них;
"
угоди
(змiни до них),
пов'язанi з
забезпеченням
виконання
зобов'язань по
кредитним
угодам, укладених
Товариством або
iншими
суб'єктами
господарювання
(договори застави
майна, iпотеки,
поруки тощо);
"
угоди
щодо збiльшення
обiгового i
встановлення
iнвестицiйного
сублiмiту, щодо
збiльшення або
зменшення суми
кредитних
договорiв та
договорiв їх
забезпечення;
"
угоди
щодо набуття та

8
03.04.2020

9
http://05518948.smi
da.gov.ua

розпорядження
нерухомiстю
(продажу, мiни,
оренди
(суборенди),
надання або
отримання в
оперативне
управлiння,
застави,
безоплатної
передачi,
дарування,
страхування та
iнш.);
"
угоди
щодо набуття та
розпорядження
рухомим майном як основними, так
i оборотними
засобами, а також
грошовими
коштами
(продажу, мiни,
оренди
(суборенди),
позики, надання
або отримання в
оперативне
управлiння,
застави,
безоплатної
передачi,
дарування,
страхування та
iнш.);
"
договори
оренди цiлiсного
майнового
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комплексу, змiни
та доповнення до
них та пов'язанi з
ними угоди;
"
цивiльно-п
равовi угоди щодо
придбання або
вiдчуження цiнних
паперiв та прав на
участь в iнших
суб'єктах
господарювання;
"
угоди
будiвельного
пiдряду;
"
лiзингу;
"
угоди
щодо послуг
рекламного,
iнформацiйного,
консультативного
характеру;
"
угоди
щодо послуг по
перевезенню,
зберiганню,
ремонту;
"
угоди на
проведення
ремонтно-будiвель
них робiт;
"
договори
комерцiйної
концесiї та
спiльної
дiяльностi;
"
договори
позики;
"
договори
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поставки,
купiвлi-продажу,
застави,
зберiгання,
переробки, позики
сировини та
будь-яких iнших
товарiв
(продукцiї).
Опис:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 03.04.2020
року рiшення прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
(протокол № б/н вiд 03.04.2020 р.).
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством в перiод з дати прийняття рiшення до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:
"
кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них;
"
угоди (змiни до них), пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або iншими суб'єктами
господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки тощо);
"
угоди щодо збiльшення обiгового i встановлення iнвестицiйного сублiмiту, щодо збiльшення або зменшення суми кредитних договорiв та договорiв
їх забезпечення;
"
угоди щодо набуття та розпорядження нерухомiстю (продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави,
безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так i оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, мiни,
оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування та iнш.);
"
договори оренди цiлiсного майнового комплексу, змiни та доповнення до них та пов'язанi з ними угоди;
"
цивiльно-правовi угоди щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв та прав на участь в iнших суб'єктах господарювання;
"
угоди будiвельного пiдряду;
"
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).
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 10 000 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 107318 тис.грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 9
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318,10 %.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 115 740 222 (сто п'ятнадцять мiльйонiв сiмсот сорок тисяч двiстi двадцять два) голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мiльйонiв сiмсот сорок тисяч двiстi дванадцять)
голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 115 740 212 (сто п'ятнадцять мiльйонiв сiмсот сорок тисяч двiстi дванадцять)
голосiв.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 (нуль) голосiв.
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"
Черкаська область, Черкаси

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

05518948

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Неспеціалізована оптова торгівля
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 14
Адреса, телефон: 18000 м. Черкаси, вул. Чигиринська, 7, 0(472) 71-01-20
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

7110100000
230
46.90

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код
рядка

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
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2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
156
( 156 )
3 498
72 567
198 748
( 126 181 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
156
( 156 )
3 179
78 096
213 971
( 135 875 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1095

76 065

81 275

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

13 537
489
0
0
13 048
0
0
0

13 643
595
0
0
13 048
0
0
0

1125

156

18

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

11 103
687
0
0
0
5 483
0
15
0
15
55
0

8 007
99
0
0
0
51 261
0
4
0
4
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
217
31 253

0
0
0
0
217
73 249

1200

0

0

1300

107 318

154 524
На кінець
звітного
періоду
4
29 024
0
0
0
0
0
351
1 621
(0)
(0)
0

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

29 024
0
0
0
0
0
351
1 356
(0)
(0)
0

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
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Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

30 731

30 996

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
41 971
22
15
1
53
0
0
0
0
20
0
0
34 520
76 587

0
28 318
160
51
0
46
0
0
0
0
6
0
0
94 998
123 528

1700

0

0

1800
1900

0
107 318

0
154 524

Керівник

Шевченко Свiтлана Павлiвна

Головний бухгалтер

Хоружа Свiтлана Григорiвна
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

05518948

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Код
рядка

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
92

2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

940

724

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 614 )
(0)

( 636 )
(0)

2090

326

88

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
16 750

0
0
0
14 788

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 466 )
( 73 )
( 12 956 )

( 1 700 )
( 132 )
( 10 422 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 581

2 622

2195
2200
2220
2240

(0)
0
0
42

(0)
0
0
0

Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II. Сукупний дохід
Код
рядка

Стаття

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Код
рядка

Назва статті

0
(0)
(0)
( 1 300 )
0

0
(0)
(0)
( 2 500 )
0

323

122

(0)
-58

(0)
-22

0

0

265

100

(0)

(0)

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
265

0
100

За звітний
період

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
92
Витрати на оплату праці
2505
920
Відрахування на соціальні заходи
2510
178
Амортизація
2515
10 326
Інші операційні витрати
2520
2 050
Разом
2550
13 566
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
93

За аналогічний
період
попереднього
року
4
39
838
169
8 948
1 657
11 651

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
116 096 348
116 096 348
0,002280

За аналогічний
період
попереднього
року
4
116 096 348
116 096 348
0,000860

2615

0,002280

0,000860

2650

0,00

0,00

Керівник

Шевченко Свiтлана Павлiвна

Головний бухгалтер

Хоружа Свiтлана Григорiвна
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Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
ХЛIБОКОМБIНАТ"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

05518948

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД 1801004
Код
За звітний
За аналогічний
Стаття
рядка
період
період
попереднього
року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
69 778
30 234
Повернення податків і зборів
3005
0
0
у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
613
15
Надходження від відсотків за залишками коштів на
3025
0
0
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
8
4
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 32 361 )
( 10 910 )
Праці
3105
( 760 )
( 701 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 198 )
( 188 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 393 )
( 347 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
3116
( 22 )
( 72 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
3117
( 20 )
( 89 )
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
3118
( 351 )
( 186 )
зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(0)
(0)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 36 550 )
( 7 074 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(0)
(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
3150
( 148 )
(0)
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
(0)
(0)
Інші витрачання
3190
(0)
( 143 )
3195
-11
10 890
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
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фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
( 10 887 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
-10 887

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-11
15
0
4

(0)
0
3
12
0
15
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

05518948

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
29 024
0

4
0
0

5
0
0

6
351
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
1 356
0

4010
4090
4095

0
0
29 024

0
0
0

0
0
0

0
0
351

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
30 731
0

0
0
1 356

0
0
0

0
0
0

0
0
30 731

0

265

0

0

265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0
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зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
29 024

0
0

0
0

0
351

265
1 621

0
0

0
0

265
30 996
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Генеральний директор Шевченко Свiтлана Павлiвна, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова
звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, пiдготовлена вiдповiдно до Нацiональних
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (НП(с)БО та Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 №996 (зi змiнами та доповненнями) , мiстить достовiрне та
об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента , а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з
якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.
XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
Дата
даних НКЦПФР або
виникнення
через особу, яка
Вид інформації
події
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
1
2
3
03.04.2020
25.02.2020
Відомості про проведення загальних зборів
03.04.2020
03.04.2020
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
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