
Титульний аркуш 

 
12.10.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 129/01-22 

(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). 

 

Директор    Нагорний А.I. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Черкасицивiльпромпроект" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02497751 

4. Місцезнаходження: 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, бул. Шевченка, 242/1 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0472-37-72-30,  

6. Адреса електронної пошти: project.ck.ua@gmail.com 

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 12.10.2022, вiд 12.10.2022 №122 

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 

www.project.ck.ua/resources/notices/20

22/2022-10-13_Report/notice.html 13.10.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

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 X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

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 X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

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  

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) X 

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 X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

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 X 

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 X 

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 X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

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 X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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 X 

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 X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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: 

п.2. Для ПрАТ, що до iнших  ЦП не здiйснено ПП, заповнення не є обов'язковим. 

п.3. ПрАТ Черкасицивiльпромпроект" участi у створеннi юридичних осiб не приймав. 

п.5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, так як товариство не має державної частки i  

не проводить рейтингової оцiнки. 

п.6. Iнформацiя не надається так як товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв. 

п.7. Товариство участi у судових справах не приймало. 

п.8. У звiтному 2021 роцi штрафнi санкцiї вiдсутнi. 

п.13. Iнформацiя не надається приватними акцiонерними товариствами. 

п.14. Iнформацiя не надається приватними акцiонерними товариствами. 

п.15. Iнформацiя не надається приватними акцiонерними товариствами. 

п.17. 

      2) Товариство протягом 2021 року облiгацiй не випускало. 

      3) Товариство протягом 2021 року iнших  цiнних паперiв не випускало. 

      4) Протягом 2021 року похiднi цiннi папери не випускались. 

      5) Протягом 2021 року товариство боргових цiнних паперiв не випускало. 



      6) Протягом 2021 року  товариство придбання власних акцiй не здiйснювало. 

п.18. Товариство у 2021 роцi емiсiї цiльових облiгацiй не здiйснювало. 

п.19. Товариство власникiв  iнших цiнних паперiв не має. 

п.26. У 2021 роцi договорiв сума яких перевищувалаб 15000,00 тис.грн. не було. 

п.27. Вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у 2021 роцi не було. 

п.28. Осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю немає. 

п. 31. Боргових цiнних папрерiв не випускали. 

п.33. Акцiонери товариства нiяких акцiонерних або корпоративних договорiв не укладали. 

п.34. Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Черкасицивiльпромпроект" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "Черкасицивiльпромпроект" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 03.01.1996 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 1019550 

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) 

 88 

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

 71.11 - Дiяльнiсть у сферi  архiтектури 

 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 

консультування в цих сферах 

 74.90 - Iнша професiйна дiяльнiсть 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк" м. Київ, МФО 380805 

2) IBAN 

 UA 553808050000000026000299165 

3) поточний рахунок 

 UA 553808050000000026000299165 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк" м. Черкаси, МФО 322313 

5) IBAN 

 UA 92322313000002600500000916 

6) поточний рахунок 

 UA 92322313000002600500000916 

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного секретаря) 

1 2 3 

10.08.2010 Кравець Надiя Вiкторiвна 
(0472)-37-72-30, 

project.ck.ua@gmail.com 

Опис 
була призначена на посаду  корпоративного секретаря з 10.08.2010 наказом 

вiд 30.07.2010 № 70. 

 

XI. Опис бізнесу 



 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

За звiтний перiод 2021 року змiн в структурi Товариства не вiдбулось. 

 

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 численсть штатних працiвникiв облiкового складу -  88 осiб; 

Середня численiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; 

Особи, якi працюють за сумiсництвом -  0  осiб; 

Численiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 9 осiб; 

Фонд оплати працi - 8436,9 тис.грн. 

 

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 

ПрАТ " Черкасицивiльпромпроект" 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 

У звiтному 2021 роцi товариство спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами не 

проводив, будь-яких вкладiв не робив. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного 2021 року нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку  третiх осiб не було. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика товариства сформована у вiдповiдностi з  основними  принципами 

бухгалтерського облiку  i фiнансової звiтностi: автономностi 

 

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  

ПрАТ "Черкасицивiльпромпроект" є територiальною проектною органiзацiєю у Черкаськiй 

областi по житловому , цивiльному та промисловому будiвництву. Товариство має всi необхiднi 

дозволи, лiцензiї та сертифiкованих фахiвцiв для виконання проектно-кошторисних робiт на  

територiї України 

 

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  

Ми продовжуємо пiдвищувати енергоефективнiсть нашого господарства - це один з головних 

напрямкiв. Було модернiзоване вiдиоспостереження - встановлено 7 камер, що охплюють 

прилеглу територiю, хол та приймальню. Також модернiзовано систему пожежогасiння - 

замiненi протипожежнi насоси та автоматику. Загалом всi роботи по комунальному 

господарству виконувались вчасно i лише за нагальної необхiдностi.  Була проведена закупка 

програм та комп'ютерної технiки теж за нагальною необхiднiстю. 

 

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 

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi та нематерiальнi активи, якщо вони 

використовуються бiльше року i вартiсне обмеження вiдповiдає облiковiй полiтицi. Витрати 

лише вартiсного обмеження не  капiтулiзувалися, списувалися на витрати поточного перiоду. 

Товариством застосовуються норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв,  

передбачених вiдповiдним законодавством i облiковою полiтикою товариства. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть товариства є: 

нестабiльнiсть економiчного та полiтичного стану країни, недосконалiсть податкового 

законодавства, недостатня платеспроможнiсть замовникiв, недостатнє фiнансування  

будiвельної галузi, вiйськовi дiї у країнi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Облiкова полiтика товариства вiдповiдає до статi 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiдповiдає забезпеченню єдиних принципiв оцiнки статей 

звiтностi i є чинною в звiтному 2021 роцi. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

У 2021 роцi було укладено  договорiв на суму -  17133,90 тис.грн.; 



з них виконано i оплачено -  10847,87 тис.грн.; 

Очикуваний прибуток вiд виконання цих договорiв -   6286,03 тис.грн. 

 

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) 

Основними задачами на перспективу, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства є: 

- робота з замовниками ; 

- подальше пiдтримання авторитету та статусу провiдного територiального проектного iнституту 

перед замовниками та мiсцевими органами; 

- досягнення безумовного виконання всiх договiрних обов'язкiв; 

- приймання участi у тендерах для отримання нових проектних робiт; 

- подальша робота по пiдсиленню якостi роботи товариства через функцiонування системи 

якостi, як однiєї iз самих головних задач фахiвцiв товариства; 

повне виконання всiма сучасними умовами колдоговору, тощо. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство виконує виключно проектно-кошториснi роботи. Дослiджень та розробок у звiтному 

2021 роцi не виконував. 

 

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 

В зв'язку iз венними дiями в  країнi загальнi збори у 2021 роцi не проводились. Торгiвля 

акцiями товариства на бiржах та органiзацiйно оформлених  позабiржевих торгах не 

здiйснювалась, намiрiв щодо подання заяв на бiржи немає. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Директор Нагорний Анатолiй Iванович 

Наглядова рада Голова наглядової ради 

Заступник голови наглядової ради 

Секретар наглядової ради 

Член наглядової ради 

Член наглядової ради 

Нагорний Володимир Анатолiйович 

Нагорний Вiктор Анатолiйович 

Нагорна Любов Iванiвна 

Бугайчук Галина валентинiвна 

Шептицька Людмила Максимiвна 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор, акцiонер Нагорний Анатолiй Iванович 1952 Вища 44 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

директор, ГАП, ПрАТ 

"ЧЦП", директор,ГАП 

11.04.2019, на 

3 роки 

Опис: 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах не тпрацює. 

2 

Голова наглядової ради, 

акцiонер 

Нагорний Володимир 

Анатолiйович 
1980 Вища 17 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

ГАП, ПрАТ "ЧЦП". ГАП 

11.04.2019, на 

3 роки 

Опис: 

посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах не працює. 

3 

Заступник голови 

наглядової ради, 

акцiонер 

Нагорний Вiктор 

Анатолiйович 
1977 Вища 22 

ПрАТ "ЧЦПП", начальник 

сектору iнформацiйних 

технологiй., ПрАТ "ЧЦПП", 

начльник сектору 

iнформайiйних технологiй. 

11.04.2019, на 

3 роки 

Опис: 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

4 

Секретар наглядової 

ради, акцiонер 
Нагорна Любов Iванiвна 1954 Вища 42 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

головний фахiвець 

-архiтектор, ПрАТ "ЧЦПП", 

головний фахiвець 

-архiтектор. 

11.04.2019, на 

3 роки 

Опис: 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємства не працює. 

5 
Член наглядової ради. 

акцiонер 

Бугайчук галина 

Валентинiвна 
1964 Вища 35 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

головний фахiвець-сантехнiк 

ОВ-2, ПрАТ "ЧЦПП", 

головний фахiвець-сантехнiк 

11.04.2019, на 

3 роки 



ОВ-2. 

Опис: 

Посадова особа особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах не працює.  

6 

Член наглядової ради, 

акцiонер 

Шептицька Людмила 

Максимiвна 
1960 Вища 43 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

начальник господарського 

вiддiлу, ПрАТ "ЧЦПП", 

начальник господарського 

вiддiлу 

11.04.2019, на 

3 роки 

Опис: 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах не працює. 

7 

Головний бухгалтер, не 

є акцiонером 
Шатрова Олена Михайлiвна 1964 Вища 42 

ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект", 

головний бухгалтер, ПрАТ 

"ЧЦПП", головний бухгалтер. 

11.04.2019, на 

з роки 

Опис: 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах не працює. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Директор Нагорний Анатолiй Iванович 14 400 70,62 14 400 0 

Голова наглядової ради Нагорний Володимир Анатолiйович 10 0,05 10 0 

Заступник голови наглядової 

ради 

Нагорний Вiктор Анатолiйович 10 0,05 10 0 

Секретар наглядової ради Нагорна Любов Iванiвна 10 0,05 10 0 

Член наглядової ради Бугайчук Галина Валентинiвна 10 0,05 10 0 

Член наглядової ради Шептицька Людмила Максимiвна 155 0,76 155 0 

Головний бухгалтер Шатрова Олена Михайлiвна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Виплата будь-яких винагород або компенсацiй при звiльненнi посадових осiб емiтента не 

передбачено i не виплачується. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

41 100 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Основними задачами на перспективу Товариство вважає i буде працювати в цьому напрямку: 

- робота з Замовниками, удосконалення управлiння проектним процесом з метою: 

   1) забезпечення рiвних умов по отриманню роботи та оплати працi для всiх проектувальникiв 

товариства; 

   2) пiдвищення рiвня керованостi, вiдповiдальностi та оперативностi в  роботi керiвної ланки з 

урахуванням нових ринкових умов; 

- подальше пiдтримання авторитету, в т.ч. статусу i ролi провiдного  територiального 

проектного iнституту " "Черкасицивiльпромпроект" перед замовниками та мiсцевими органами, 

досягти безумовного виконання всiх договiрних обов'язкiв; 

- постiйна робота по створенню необхiдного портфеля замовлень. 

- збереження iснуючих зв'язкiв з замовниками i збiльшення обсягiв робiт по них; 

- подальша робота по пiдвищенню якостi роботи iнституту через систему якостi, як однiєї з 

самих головних задач фахiвцiв товариства; 

- збiльшення обсягiв в сферi промислового проектування, технiчного обстеження i паспортизацiї 

об'єктiв; 

- ефективне використання програмного забезпечення; 

- з урахуванням кризових явищ ремонтнi роботи по нашiй будiвлi виконувати в мiнiмальних 

обсягах- лише за необхiдностi; 

- повне виконання всiма сучасними умовами Колдоговору.                        

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Враховуючi складний економiчний стан в державi, перiод, за який ми звiтуємо, був бiльш-менш 

стабiльним для товариства. Щомiсячна виплата  заробiтної плати, змiцнення матерiальної бази, 

модернiзацiя та оновлення комп'ютерної технiки, подпвження дiї лiцензiй на програмне 

забезпечення - це свiдчить про стабiльну роботу товариства. Протягом року на ринку замовлень 

проектної документацiї не було суттєвих змiн - ринок залишається стабiльно невеликим, 

конкуренцiя за вагомi об'єкти дуже висока. Але залишається надiя на те, що в державi 

вiдбудуться якiснi змiни, дадуть зростання будiвництва та  проектування в ньому. 



 

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 2021 роцi товариство випуску похiдних цiнних паперiв не здiйснювало. 

 

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 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

пiдприємством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 

ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

ризик 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; 

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий 

ризик складається з ризику процентної банкiвської ставки i цiнового ризику. Пiдприємство 

пiддається валютному ризику, оскiльки в бiльшостi договiрних умов передбачено залежнiсть 

цiни вiд змiни курсу валют. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента 

буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн.  

Ризик 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 аналiзує термiни платежiв, якi 

пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi 

потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами). 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.  

Крiм зазначених 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. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси.Враховуючi 

 

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 

ПрАТ "Черкасицивiльпромпроект" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У 

зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, 

не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  

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 "Черкасицивiльпромпроект" 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, який розмiщений за посиланням: www.project.ck.ua/resources/notices/Статут 2020.pdf. 

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) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 15.04.2021 

Кворум зборів 87,77 

Опис Питання 1: Обрання лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення її 

повноважень. 

Прийняте рiшення: 

Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: 

голова комiсiї - Шептицька Людмила Максимiвна 

член  комiсiї -  Лисик Марина Олексiївна 

Термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї - з моменту обрання та до закiнчення 

загальних зборiв.  Повноваження членiв Лiчильної комiсiї припиняються пiсля 

оформлення та пiдписання ними протоколiв про пiдсумки голосування на 

загальних зборах. Пiдрахунок голосiв по даному питанню здiйснити тимчасовiй 

лiчильнiй комiсiї, сформованiй Наглядовою радою. 

Питання 2: Визначення та затвердження порядку та способу засвiдчення 

бюлетенiв для голосування. 

Прийняте рiшення: 

Бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом голови Реєстрацiйної комiсiї (iз 

зазначенням ПIБ) пiд час видачi бюлетенiв акцiонеру (його представнику), якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та печаткою. У разi недiйсностi 

бюлетеня на ньому головою Лiчильної комiсiї робиться позначка з зазначенням 

пiдстав його недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується 

пiдписами всiх членiв Лiчильної комiсiї та печаткою. 

Питання 3: Обрання голови та секретаря загальних зборiв. Затвердження 

регламенту роботи загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: 

Обрати: 

голова зборiв - Нагорний Володимир Анатолiйович 

секретар зборiв - Нагорна Любов Iванiвна 

Затвердити регламент роботи: 

час для виступiв з питання порядку денного - до 15 хвилин; 

час для вiдповiдi на запитання до доповiдача - до 5 хвилин; 

збори вести української мовою. Звiти, доповiдi, виступи та запитання - на 

українською або росiйською мовою; 

запитання до доповiдача та пропозицiї акцiонерiв (їх представникiв) щодо 

виступу подаються до Секретаря тiльки в письмовiй формi, лише з питань 

порядку денного загальних зборiв. Анонiмнi запитання не розглядаються. 

Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються; 

у разi необхiдностi у ходi загальних зборiв оголошується перерва. Процедура 

оголошення перерви та початок роботи загальних зборiв вiдбуваються вiдповiдно 

Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

протокол Загальних зборiв пiдписується головою зборiв та секретарем зборiв. 

Питання 4: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2020 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2021 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 

Прийняте рiшення: 

Затвердити звiт Директора Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2020 рiк. Основними напрямками дiяльностi Товариства 

в 2021 роцi є збiльшення замовлень i об'ємiв проектних робiт, розширення ринку 

робiт та послуг, пошук нових партнерiв. За наслiдками розгляду звiту роботу 



Директора в 2020 роцi вважати задовiльною. 

Питання 5: Звiт Наглядової ради про роботу за 2020 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

Прийняте рiшення: 

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк. За наслiдками розгляду 

звiту роботу Наглядової ради в 2020 роцi вважати задовiльною. 

Питання 6: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 

31.12.2020р. 

Прийняте рiшення: 

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк. Затвердити Баланс Товариства 

станом на 31.12.2020р. 

Питання 7: Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) 

Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 2020 роцi з урахуванням вимог, 

передбачених законом. 

Прийняте рiшення: 

Отриманий за результатами 2020 року прибуток у сумi 2 825 750 грн., 

розподiлити наступним чином: 

 

Назва показникiв 

Фактично за 2020р. 

Чистий прибуток 

2 825 750 

Розподiлення: 

а) резервний фонд 

0 

б) фонд розвитку виробництва 

700 000 

в) нематерiальнi активи 

100 000 

г) фонд дивiдендiв 

570 948 

д) нерозподiлений прибуток 

1 454 802 

Розмiр дивiдендiв на 1 просту iменну акцiю (грн.) 

28 

 

За результатами дiяльностi Товариства у 2020 роцi виплатити дивiденди у розмiрi 

28 (двадцять вiсiм) грн, що припадає на одну просту iменну акцiю, на загальну 

суму 570 948 (п'ятсот сiмдесят тисяч дев'ятсот сорок вiсiм) гривень. Затвердити 

порядок розподiлу чистого прибутку отриманого за пiдсумками роботи 

Товариства у 2020 роцi та розмiр дивiдендiв. Виплата дивiдендiв здiйснюється 

через депозитарну систему України. Дата складання перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати встановлюються 

Наглядовою радою згiдно чинного законодавства України та Статуту Товариства. 

Питання 8: Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних 

правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року 

з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та розмiру 

їх граничної сукупної вартостi. Надання повноважень на укладання таких 

правочинiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Прийняте рiшення: 

На пiдставi ч.3 ст.70 та ч.1 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних 

правочинiв, прийняття рiшень про вчинення яких, вiднесено до компетенцiї 

загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятися Товариством протягом 

одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом (характером) яких є: 



одержання Товариством грошових коштiв (кредитiв/позик, прийняття грошових 

зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 

банкiвських продуктiв/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в 

заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв забезпечення виконання 

зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань 

будь-яких третiх осiб; договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого 

майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 

договорiв поставки, купiвлi-продажу, експортних договорiв, надання послуг 

Товариством. 

Розмiр граничної вартостi для таких значних правочинiв, та iнших договорiв та 

пов'язаних з ними значних правочинiв, становить для кожного з яких сума бiльше 

25 % вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2020 

рiк та не перевищує гривневий еквiвалент  суми 250 000 (двiстi п'ятдесят тисяч) 

євро за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день укладання 

кожного з вищезазначених та пов'язаних з ними значних правочинiв. Пiд значним 

правочином слiд також розумiти укладання додаткових угод (доповнень) на 

зазначену вище суму, до дiючих договорiв (угод/контрактiв), що були укладенi 

Товариством. Гранична сукупна вартiсть для вищезазначених та пов'язаних з 

ними значних правочинiв становить гривневий еквiвалент суми 500 000 (пятсот 

тисяч) євро за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день 

пiдрахунку граничної сукупної вартостi. Уповноважити з правом передоручення 

Директора Товариства на укладання кожного такого правочину вiд iменi 

Товариства з правом пiдпису договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших 

документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв. Укладання кожного такого 

значного правочину, повинно вiдбуватись лише за погодженням Наглядовою 

радою. Всi iншi умови цих договорiв/додаткових угод/контрактiв та iнших 

документiв, необхiдних для укладання цих правочинiв Директор узгоджує 

самостiйно на власний розсуд. Кiлькiсть зазначених вище правочинiв, якi будуть 

вчинятися протягом зазначеного перiоду, необмежена. Правочини, на вчинення 

яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються вiдповiдно до норм 

чинного законодавства та Статуту Товариства. 

Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно 

вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, 

збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних 

валют. 

Питання 9: Надання головi та секретарю загальних зборiв повноважень на 

пiдписання протоколу загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: 

Надати Головi загальних зборiв - Нагорному Володимиру Анатолiйовичу та 

Секретарю загальних зборiв - Нагорнiй Любовi Iванiвнi повноваження на 

пiдписання протоколу цих загальних зборiв. 

 

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) Реєстрацiйна комiсiя, призначена наглядовою радою 

 

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 

голосуючих акцій 
 X 

 

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)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному роцi не скликались 

 

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 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 



У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

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 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Нагорний 

Володимир 

Анатолiйович 

 X Голова наглядової ради 

Нагорний Вiктор 

Анатолiйович 

 X Заступник голови наглядової ради 

Нагорна Любов 

Iванiвна 

 X Секретар наглядової ради 

Бугайчук Галина 

Валентинiвна 

 X Член наглядової ради 

Шептицька 

Людмила 

Максимiвна 

 X Член наглядової ради 

 

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 

На протязi  2021 року було проведено 12 засiдань Наглядової 

ради. До основних рiшень наглядової ради вiдносяться: 

1) розгляд i затвердження розрахункових показникiв 

фiнансово-економiчної дiяльностi ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" за IV-й квартал 2020 року i за весь 

2020р. в цiлому; 

2) розгляд i затвердження розрахункових показникiв 

фiнансово-економiчної дiяльностi ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" на 2021 рiк; 

3) вирiшення питання щодо пiдготовки та проведення чергових 

загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"ЧЕРКАСИЦИВIЛЬПРОМПРОЕКТ"; 

4) розгляд питань та затвердження по ним рiшень, пов'язаних з 

пiдготовкою та проведенням загальних зборiв акцiонерiв 

15.04.2021р; розгляд та затвердження проектiв рiшень з питань 

порядку денного загальних зборiв; затвердження повiдомлення 

про проведення загальних зборiв; 

5) затвердження попередньої оцiнки вартостi акцiй ПрАТ 

"ЧЕРКАСИЦИВIЛЬ-ПРОМПРОЕКТ" та проекту Договору про 

обов'язковий викуп акцiй для здiйснення Товариством, у разi 

необхiдностi, викупу акцiй у акцiонера у випадку, передбаченого 

ст.68 Закону України "Про акцiонернi товариства"; порядок 

реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов'язкового викупу 

Товариством належних їм акцiй; 

6) перегляд розмiру грошової винагороди для членiв Наглядової 



ради; 

7) затвердження порядку денного; форми та тексту бюлетенiв для 

голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв 

ПрАТ "ЧЕРКАСИЦИВIЛЬПРОМПРОЕКТ" "15" квiтня 2021 

року; 

8) розгляд i затвердження Звiту директора про 

фiнансово-господарську дiяльнiсть 

ПрАТ "Черкасицивiльпромпроект" за перiод з 01.01.2020 р. по 

31.12.2020 р. та напрямки дiяльностi на 2021 рiк, Звiту 

Наглядової ради ПрАТ "Черкасицивiльпромпроект" за 2020 рiк; 

9) розгляд i затвердження розрахункових показникiв 

фiнансово-економiчної дiяльностi ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" за I-й квартал 2021 року; 

10) встановлення дати складання перелiку осiб, якi мають право 

на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати; 

11) розгляд i затвердження розрахункових показникiв 

фiнансово-економiчної дiяльностi ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" за II-й квартал 2021 року; 

12) розгляд i затвердження розрахункових показникiв 

фiнансово-економiчної дiяльностi ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" за III-й квартал 2021 року. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтетiв наглядової ради не 

створено 
 

 

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 

 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв був затверджений звiт наглядової 

ради товариства за 2021 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу 

наглядової ради в 2021 роцi вважати 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 

 

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 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Нагорний Анатолiй 

Iванович 

Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства. 

Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, 

органiзовує виконання їх рiшень. Директор дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених Статутом i чинним 

законодавством України. До компетенцiї Директора належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю Товариства, (включно з тими, вирiшення яких було 

делеговане Директору за рiшенням Загальних зборiв та 

Наглядової ради), крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 

 

Чи проведені засідання Проводились засiдання наглядової ради спiльно з виконавчим 



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 

органом,  директором. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Робота виконавчого органу згiдно звiту директора за 2021 рiк на 

загальних зборах акцiонерiв вважати задовiльною. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

пiдприємством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий 

ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

ризик 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; 

кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань 

контрагентами (дебiторами).  

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 



Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так ні так ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так ні ні 

 

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  

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Ревiзiйна комiсiя не призначалась 

 

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 

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) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Нагорний Анатолiй Iванович 1921108294 70,62 

2 Борець Валерiй Андрiйович 1928800050 11,26 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 



акцій обмеження 

20 391 1 157 Акцiонери не уклали вiд власного 

iменi з обраною депозитарною 

установою договори на 

обслуговування їх рахункiв в цiнних 

паперах 

30.09.2014 

Опис Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах 

немає. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Згiдно Статуту (Роздiл 8) Управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори акцiонерiв 

Товариства (за текстом - Загальнi збори); Наглядова рада Товариства (за текстом - Наглядова 

рада); Виконавчий орган (одноособовий) - Директор Товариства (за текстом - Директор). Змiни у 

складi органiв Товариства, а саме Наглядової ради та Виконавчого органу, їх компетенцiї, 

приймаються та затверджуються Загальними зборами, що вiдображається у протоколi Загальних 

зборiв, шляхом внесення змiн до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду та 

Положення про Виконавчий орган Товариства. 

НАГЛЯДОВА РАДА 

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається 

Законом України "Про акцiонернi товариства", Положенням про Наглядову раду, Статутом, а 

також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом 

Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується уповноваженою 

Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi 

укладення з членом Наглядової ради цивiльно-правового договору такий договiр може бути 

оплатним або безоплатним. Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у 

разi припинення його повноважень. 

До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси - 

представники акцiонерiв. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 5 осiб. Члени Наглядової 

ради обираються не рiдше нiж один раз на 3 роки Загальними зборами шляхом кумулятивного 

голосування. 

Кумулятивне голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними членами 

Наглядової ради вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 

порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова 

рада сформованою за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради шляхом 

кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його 

обрання Загальними зборами. Особи обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися 

необмежену кiлькiсть разiв. 

Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi 

достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової 

ради (окрiм змiни члена Наглядової ради, який був обраний як представник акцiонера або групи 

акцiонерiв). У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались 

для участi у Загальних зборах, крiм змiни члена Наглядової ради, який був обраний як 

представник акцiонера або групи акцiонерiв. 

Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути 

замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 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. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний 

членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової 



ради. 

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової ради тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв 

Наглядової ради. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з 

одночасним припиненням договору (контракту) укладеному з ним, припиняються: 

1. за його бажанням, за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi; 

2. в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

4. в разi смертi, визначення його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсновiдсутнiм, 

померлим; 

5. у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера (акцiонерiв). 

Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з обраних членiв Наглядової ради. 

Обраним Головою Наглядової ради є член Наглядової ради, за якого подано просту бiльшiсть 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками 

голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА 

Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства є 

Директор. 

Директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є 

членом Наглядової ради. Директор обирається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцiй. Обрання Директора здiйснюється окремо щодо кожного кандидата, якого 

було висунуто в установленому Положенням про Виконавчий орган порядку. Обраним 

Директором вважається той кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв серед поданих 

кандидатiв. 

Директор набуває повноважень i приступає до виконання посадових обов'язкiв з моменту 

затвердження рiшення Загальними зборами. Незалежно вiд спливу строку на який був обраний 

Директор, вiн виконує свої обов'язки до його переобрання Загальними зборами та обрання iншої 

особи на цю посаду, за виключенням випадкiв дострокового припинення повноважень. З 

Директором укладається письмовий трудовий договiр (контракт, угода), який вiд iменi 

Товариства пiдписує особа, визначена Загальними зборами. 

Строк на який обирається Директор визначають Загальнi збори простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцiй. 

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Загальнi збори можуть 

за будь-яких обставин припинити повноваження Директора i обрати нового Директора 

Товариства. Дiя трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разi припинення 

його повноважень. 

Достроково повноваження Директора Товариства припиняються у разi: 

1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижнi Наглядовiй радi письмової заяви про 

складання повноважень; 

2. неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв за станом здоров'я; 

3. його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, в 

разi набрання чинностi рiшенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що 

виключає можливiсть виконання обов'язкiв Директора; 

4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовiльною; 

5. вiдкликання його за рiшенням Наглядової ради; 

6. настання iнших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим 

договором (контрактом, угодою), укладеним мiж Товариством та Директором. 



Наглядова рада приймає рiшення про вiдсторонення вiд виконання обов'язкiв (дострокове 

припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рiшення про призначення 

(обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Директора Товариства. Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв її членiв 

якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. У разi, якщо жоден з запропонованих 

кандидатiв не набрав бiльшiсть голосiв, обраним на посаду виконуючого обов'язки Директора 

вважається кандидат, запропонований головою Наглядової ради. У разi рiвного розподiлу 

голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень головi Наглядової ради належить 

право вирiшального голосу. Термiн на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки 

Директора Товариства визначається Наглядовою радою. 

Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всi повноваження Директора, 

передбаченi чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числi дiє без 

довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах 

та органiзацiях у межах визначених рiшенням Наглядової ради. При виконаннi функцiй 

Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довiреностi вчиняти 

юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах визначеної компетенцiї з урахуванням встановлених 

обмежень щодо характеру, змiсту та граничної вартостi таких правочинiв, рiшень та iнших дiй, 

встановлених рiшеннями Наглядової ради. Рiшення щодо визначення меж та обмежень 

повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою 

радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну вiдповiдальнiсть за 

покладенi на неї обов'язки у термiни, визначенi рiшенням Наглядової ради про обрання 

виконуючого обов'язки Директора. 

У разi вiдсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження (тимчасово 

виконуючий обов'язки) вiд здiйснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 

днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення оголосити про скликання Загальних зборiв, до 

порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора. 

У разi неможливостi виконання Директором своїх повноважень (крiм випадкiв дострокового 

припинення повноважень) цi повноваження здiйснюються призначеною Наказом Директора 

особою - виконуючим обов'язки Директора. Ця особа має всi повноваження Директора, 

передбаченi чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числi дiє без довiреностi 

вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та 

органiзацiях. При виконаннi функцiй Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право 

без довiреностi вчиняти юридичнi дiї вiд iменi Товариства в межах визначеної компетенцiї з 

урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змiсту та граничної вартостi таких 

правочинiв, рiшень та iнших дiй, встановлених цим Статутом, рiшеннями Наглядової ради чи 

Загальних зборiв Товариства. Призначена особа несе персональну вiдповiдальнiсть за покладенi 

на неї обов'язки у термiни, визначенi наказом про призначення виконуючого обов'язки 

Директора. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Вiдповiдно до Роздiлу 10 Статуту Наглядова рада має повноваження щодо: 

прийняття рiшення про запровадження в Товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення 

служби внутрiшнього аудиту); 

утворення i вiдкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацiєю розмiру винагороди 

при оформленi трудового договору з ним; персональне обрання та вiдкликання корпоративного 

секретаря; 

утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для 

вивчення та пiдготовки; 

у випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рiшення про вчинення 

або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 

затвердження порядку використання коштiв резервного фонду Товариства в межах визначених 



чинним законодавством України та цим Статутом; 

визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку 

Товариства; 

затвердження принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства; 

визначення складу та обсягiв вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю чи є 

конфiденцiйною iнформацiєю щодо дiяльностi Товариства, вжиття заходiв щодо забезпечення їх 

нерозголошення; 

створення фондiв в Товариствi; 

iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; 

рекомендацiї Загальним зборам порядку розподiлу прибутку; 

пiдготовки або погодження проектiв рiшень Загальних зборiв; 

затвердження внутрiшнiх Положень Товариства, за винятком Положень, якi пiдлягають 

затвердженню Загальними зборами чи Директором; 

затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв 

визначених чинним законодавством України; 

вирiшення питання по задоволенню чи вiдхиленню пропозицiй акцiонерiв щодо проведення 

позачергової аудиторської перевiрки Товариства; 

прийняття рiшення про притягнення посадових осiб Товариства до юридичної вiдповiдальностi; 

надання згоди на вчинення Товариством, або вiд iменi Товариства, або в iнтересах Товариства 

правочинiв (у т.ч. договорiв, угод, контрактiв тощо): 

якi передбачають передачу (вiдчуження) або набуття в будь-який спосiб (купiвля-продаж, мiна, 

дарування тощо) Товариством права власностi на рухоме майно; 

з однiєю i тiєю ж особою (у тому числi суб'єктом господарювання) протягом календарного 

кварталу; 

за якими Товариство поручається за виконання зобов'язань третiми особами; 

застави чи iпотеки, де Товариство виступає заставодавцем, iпотекодавцем чи майновим 

поручителем; 

якi передбачають передачу Товариством права власностi на нерухоме майно, цiннi папери або 

передачу прав вимоги; 

щодо залучення кредитних ресурсiв; 

щодо надання i отримання позик та позичок; 

наслiдком яких є надання у користування третiм особам власного або орендованого майна 

Товариства, у т.ч. у суборенду, правочинiв щодо припинення або змiн умов користування 

Товариством орендованим майном, у тому числi земельними дiлянками та/або паями; 

про спiльну дiяльнiсть, у тому числi iнвестицiйну, партнерство, розподiл прибутку або iншi 

подiбнi угоди, за якими прибуток Товариства буде або може розподiлятися з iншою особою; 

якi стосуються питань управлiння Товариством, чи iнших подiбних угод, вiдповiдно до яких 

дiяльнiсть Товариства може управлятися iншою особою або оперативне управлiння 

Товариством може здiйснюватися iншою особою; 

а також надання згоди на прийняття рiшення про: 

розмiщення коштiв Товариства в облiгацiї позики, сертифiкатiв банкiв та iнших цiнних паперiв, 

що знаходяться в обiгу; 

надання повноважень щодо участi Товариства та голосування Товариства у якостi засновника, 

учасника або акцiонера iншої юридичної особи на загальних зборах або засiданнях органiв такої 

юридичної особи. 

Директор приймає рiшення одноосiбно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених 

Статутом та чинним законодавством України. Вiдповiдно до Роздiлу 11 Статуту до компетенцiї 

(повноважень) Директора вiдноситься: 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, 

що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. 



керiвництво згiдно з чинним законодавством України виробничо-господарською та 

фiнансово-економiчною дiяльнiстю Товариства, вiдповiдальнiсть за наслiдки прийнятих рiшень, 

збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фiнансово-господарськi 

результати його дiяльностi; 

забезпечення виконання Товариством усiх зобов'язань перед державним та мiсцевим 

бюджетами, державними позабюджетними соцiальними фондами, постачальниками, 

замовниками та кредиторами, а також виконання господарських i трудових договорiв 

(контрактiв) та бiзнес-планiв; 

органiзацiя роботи та ефективної взаємодiї всiх структурних пiдроздiлiв та виробничих одиниць, 

спрямування їх дiяльностi на розвиток i вдосконалення надання послуг з урахуванням 

соцiальних та ринкових прiоритетiв, пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства, зростання 

обсягiв реалiзацiї пропонуємих послуг та збiльшення прибутку, якостi та 

конкурентоспроможностi послуг, що надаються, їх вiдповiдностi свiтовим стандартам з метою 

завоювання вiтчизняного та зарубiжного ринку i задоволення потреб замовникiв i споживачiв у 

вiдповiдних видах послуг; 

забезпечення виконання Товариством обов'язкiв перед державним бюджетом, постачальниками, 

замовниками i банками, а також господарських та трудових договорiв (контрактiв) i 

бiзнес-планiв; 

органiзацiя виробничо-господарської дiяльностi Товариства на основi застосування методiв 

обгрунтованого планування, нормативних матерiалiв, фiнансових i трудових витрат, вивчення 

кон'юнктури ринку та передового досвiду, з метою пiдвищення технiчного рiвня та якостi 

продукцiї (послуг), економiчної ефективностi її виробництва, рацiонального використання 

виробничих резервiв та витрачання всiх видiв ресурсiв; 

вжиття заходiв щодо забезпечення Товариства квалiфiкованими кадрами, найкращого 

використання знань та досвiду працiвникiв, створення безпечних i сприятливих умов працi, 

додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища; 

здiйснення заходiв iз соцiального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, 

укладення i виконання колективного договору, проведення роботи щодо змiцнення трудової i 

виробничої дисциплiни, сприяння розвитку творчої iнiцiативи i трудової активностi працiвникiв; 

забезпечення поєднання економiчних i адмiнiстративних методiв керiвництва, матерiальних i 

моральних стимулiв пiдвищення ефективностi виробництва, а також посилення вiдповiдальностi 

кожного працiвника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати 

заробiтної плати в установленi строки; 

вирiшення питань щодо фiнансово-економiчної та виробничо-господарської дiяльностi 

Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих 

органiзацiйно-господарських функцiй iншим посадовим особам Товариства; 

забезпечення додержання законностi, активне використання правових засобiв удосконалення 

управлiння та функцiонування в ринкових умовах, змiцнення договiрної та фiнансової 

дисциплiни, регулювання соцiально-трудових вiдносин; 

захист майнових iнтересiв в судi, органах державної влади та управлiння; 

вчинення дiй щодо вiдкриття i закриття рахункiв в фiнансових установах; 

забезпечення виконання планiв розвитку Товариства та iнших рiшень, прийнятих Загальними 

зборами чи Наглядовою радою; 

подання Наглядовiй радi вимог про необхiднiсть скликання позачергових Загальних зборiв; 

подання Наглядовiй радi вимоги щодо скликання позачергових засiдань Наглядової ради; 

органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 

розробка i затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрiшнього розпорядку, 

посадових iнструкцiй працiвникiв Товариства; 

встановлення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства, його 

вiдокремлених пiдроздiлiв; 

затвердження символiки Товариства, знакiв для товарiв та послуг та iнших реквiзитiв, засобiв 



iндивiдуалiзацiї тощо; 

затвердження внутрiшнi документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, 

iнструкцiї, акти, накази, розпорядження тощо) Товариства, окрiм тих, якi належать до 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради; 

розробка концепцiї цiнової та тарифної полiтики Товариства, визначення цiн на продукцiю, 

тарифiв на товари та послуги; 

прийняття рiшення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до двадцяти вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

розгляд звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числi вiд органiв державної 

влади, приймання за ними рiшення, у встановленому чинним законодавством України, цим 

Статутом та внутрiшнiми документами порядку i строки; 

забезпечення проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених 

чинним законодавством України та цим Статутом; 

прийняття рiшення про використання власних коштiв Товариства у випадках, коли згiдно з 

чинним законодавством України, вiдповiднi платежi є обов'язковими i невiдкладними, а 

рiшеннями iнших органiв управлiння Товариства не було визначене джерело для вiдповiдних 

витрат; 

розпорядження коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень та в цiлях, визначених 

вiдповiдними рiшеннями та (або) внутрiшнiми документами Товариства у разi їх затвердження; 

вирiшення питання про списання безнадiйних активiв Товариства; 

визначення органiзацiйної структури Товариства вiдповiдно до загальних вимог, ухвалених 

Наглядовою радою (крiм прийняття рiшень про створення фiлiй та представництв Товариства); 

затвердження Положень про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, 

представництва); 

координацiя роботи фiлiй, представництв, затвердження їх планiв та кошторисiв та контроль за 

виконанням покладених на них завдань; 

встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами, згiдно 

цього Статуту; 

винесення питань, якi вiдповiдно до чинного законодавства України та цього Статуту 

пiдлягають розгляду та вирiшенню iншими органами Товариства, на їх розгляд, пiдготовка 

вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй з цих питань; 

призначення внутрiшнiх ревiзiй, перевiрок, iнвентаризацiй та службових розслiдувань; 

розгляд матерiалiв ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй 

Товариства та прийняття рiшень за ними; 

прийняття рiшень щодо доцiльностi здiйснення будь-яких поточних фiнансово-господарських 

операцiй (крiм тих, якi мають характер значного правочину), у т. ч. тих, якi у податковому 

облiку мають здiйснюватись за рахунок власних коштiв Товариства; 

визначення доцiльностi здiйснення фiнансово-господарських операцiй в iнтересах Товариства на 

умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крiм тих, якi мають характер значного 

правочину); 

визначення розмiру плати за користування об'єктами авторського права, якi належать 

Товариству, розмiру iншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних 

йому майнових та/або немайнових прав; 

затвердження кошторисiв проведення поточних заходiв, кошторисiв створення Товариством 

об'єктiв майнових та/або немайнових прав; 

прийняття рiшень про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства; 

визначення порядку обiгу документiв у Товариствi, його дочiрнiх пiдприємствах, фiлiях, 

представництвах та iнших вiдокремлених чи структурних пiдроздiлах; 

вирiшення будь-яких iнших питань поточної дiяльностi Товариства i виконання iнших функцiй, 

крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства; 



здiйснення iнших функцiй адмiнiстративного та представницького характеру, необхiдних для 

забезпечення стабiльної роботи Товариства. 

Також Директор має такi повноваження: 

розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв та Наглядової ради; 

пiдписує довiреностi, договори та iншi документи (вчиняє правочини) вiд iменi Товариства, в 

межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; 

забезпечує розробку концепцiї цiнової та тарифної полiтики щодо робiт (послуг, продукцiї) 

Товариства; 

забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, 

правил внутрiшнього трудового розпорядку; 

вiд iменi Товариства укладає та пiдписує колективний договiр з трудовим колективом або його 

уповноваженим органом, змiни i доповнення до нього та органiзовує його виконання; 

затверджує штатний розклад та посадовi (робочi) iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає 

стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв 

Товариства; 

в межах своєї компетенцiї видає накази i розпорядження, надає доручення та вказiвки, 

обов'язковi для виконання всiма, без виключення, працiвниками Товариства; 

якщо iнше не встановлене рiшенням Загальних зборiв - укладає вiд iменi Товариства 

цивiльно-правовi, трудовi договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у 

встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку; 

затверджує номенклатуру Товариства; 

контролює додержання вимог законодавства працiвниками Товариства; 

списує з балансу Товариства основнi засоби та iншi необоротнi активи, непридатнi для 

подальшого використання, морально застарiлi, фiзично зношенi, пошкодженi внаслiдок аварiї чи 

стихiйного лиха, зниклi внаслiдок крадiжок або виявленi у результатi iнвентаризацiї як нестача, 

вiдповiдно до чинного законодавства України; 

визначає умови працi працiвникiв Товариства, а також i умови оплати працi осiб, якi працюють 

на умовах договору пiдряду, iнших цивiльно-правових договорiв, за винятком випадкiв, коли 

умови працi вiдповiдно до цього Статуту визначаються iншими органами Товариства; 

самостiйно приймає рiшення щодо вiдбуття у вiдрядження та (або) у вiдпустку, направляє 

працiвникiв у вiдрядження, визначає розмiр добових понад установлений законом розмiр, 

встановлює обмеження щодо граничних витрат на вiдрядження; 

виписує векселя в оплату товарiв, робiт, послуг поставлених Товариству; 

розглядає заяви працiвникiв про прийом на роботу, переведення, перемiщення, звiльнення 

працiвникiв (крiм випадкiв обумовлених у цьому Статутi), надання їм вiдпусток, iншi документи 

про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працiвникiв до матерiальної 

вiдповiдальностi та приймає рiшення, щодо вчинення дiй по вищезазначеним питанням; 

органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi заходи згiдно чинного 

законодавства України; 

призначає, за погодженням з вiдповiдним органом, керiвника режимно-секретного вiддiлу, на 

якого покладається органiзацiя та забезпечення заходiв, щодо охорони державної таємницi; 

вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, повноваження щодо яких делегованi йому iншими 

органами управлiння Товариства та (або) необхiднi для досягнення статутних цiлей; 

здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi Товариства, згiдно з чинним 

законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами 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 



Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Черкасицивiльпромпроект" за 

2021 рiк, 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  на загальних 

зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових 

осiб. 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного 

товариста "Черкасицивiльпромпроект"за 2021 рiк, що додається, не мiстить суттєвих 

викривлень, складена в усiх суттєвих аспектах  вiдповiдно до застосованих критерiїв Закону 

України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-УI зi змiнами та доповненнями, ,  

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення 

НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами та доповненнями), Рiшення № 955 вiд 22.07.2014 р. 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Принципiв 

корпоративного управлiння", Статуту та iнших документiв емiтента, якими регламентуються 

процедури корпоративного управлiння та документи, якими зафiксовано результати виконання 

таких процедур товариства.  

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Фiзична особа 14 400 70,62 14 400 0 

Фiзична особа 2 296 11,26 2 296 0 

Усього 16 696 81,88 16 696 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi акцiї 20 391 50,00 Власники простих iменних акцiй мають право брати 

участь у загальних зборах акцiонерiв. отримувати 

дивiденди та голосувати на загальних зборах 

акцiонерiв при наявностi заключеного вiд власного 

iменi договору iз депозитарною установою. 

немає 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.06.1994 14/94 ДКЦПФР - Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 20 391 5 097,75 100 

Опис 
Випуск акцiй був проведений пiсля проведення приватизацiї пiдприємства у процесi корпоратизацiї згiдно Закону України Про  корпорацiю 

державних пiдприємств" вiд 15.06.1993 № 235. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер не отримувався. 

08.07.1997 82/23/97 ДКЦПФР - Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 20 391 5 097,75 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, фактiв листiнгу/делистiнгу цiнних паперiв товариства на 

фондових бiржах не було. Намiрiв щодо додаткової емiсiї або дострокового погашення немає. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер у 1997 

роцi не отримувався. 

02.10.1997 761/1/97 ДКЦПФР - Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

50 20 391 1 019 550 100 

Опис 
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вi 15.04.1997 статутний капiтал товариства був проiндексований i становить 1019550  грн. в зв'язку з 

чим вiдбулась замiна Свiдоцтва випуску акцiя.  Мiжнародний iдентифiкацiйний номер не отримувався. 

10.08.1998 129/23/1/98 ДКЦПФР UA 2301111009 Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

50 20 391 109 550 100 

Опис Вiдбулась замiна Свiдоцтва випуску акцiй, в якому була вказана форма iснування простих iменних акцiй -документарна. 

08.06.2010 69/23/1/201

0 

ДКЦПФР UA 4000141139 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні ордерні 

50 20 391 1 019 550 100 

Опис 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 22.04.2010 було прийняте рiшення про знерухомлення випуску акцiй та передачу їх на  

зберiгання у Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв, вiдбулась замiна Свiдоцтва випуску акцiй . Був отриманий новий iдентифiкацiйний 

номер цiнних паперiв товариства.iз формою iснування акцiй - бездокуметарна 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Шафоростов Анатолiй Миколайович 54 0,26 54 0 

Нагорний Анатолiй Iванович 14 400 70,62 14 400 0 

Молодик Iрина Михайлiвна 200 0,98 200 0 

Мушта Iрина Олександрiвна 150 0,74 150 0 

Решетняк Сергiй Володимирович 337 1,65 337 0 

Шептицька Людмила Максимiвна 155 0,76 155 0 

Борець Валерiй Андрiйович 2 296 11,26 2 296 0 

ковбасенко Галина Сергiївна 94 0,46 94 0 

Усього 17 686 86,73 17 686 0 

 

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

08.06.2010 ДКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000141139 депозитарна 

установа 

Акцiонери не уклали вiд власного 

iменi з обраною депозитарною 

установою договору про 

обслуговування їх рахункiв в цiнних 

паперах 

31.12.2022 

 

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.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

08.06.2010 69/23/1/2010 UA4000141139 20 391 1 019 550 19 234 1 157 0 

Опис: 

Обмеження виникли тому, що акцiонери не уклали вiд власного iменi з обраною депозитарною установою договори на обслуговування їх рахункiв у цiнних паперах. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 570 948 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 28 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 570 948 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  16.04.2021  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  06.05.2021  

Спосіб виплати дивідендів  - Нацiональни

й 

депозитарiй 

України 

- 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис  

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 4 369 4 298 0 0 4 369 4 298 

  будівлі та споруди 3 406 3 288 0 0 3 406 3 288 

  машини та обладнання 452 460 0 0 452 460 

  транспортні засоби 371 410 0 0 371 410 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 140 140 0 0 140 140 

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 4 369 4 298 0 0 4 369 4 298 

Опис 

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi та нематерiальнi активи, 

якщо вони вткористовуються бiльше року i вартiсне обмеження 

вiдповiдає облiковiй полiтицi. Первiсна вартiсть основних засобiв 

станом на 31.12.2021 складає - 4298,0 тис.грн.. Знос основних засобiв - 

6024,0 тис.грн. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

15 263 15 409 

Статутний капітал (тис.грн) 1 019 1 019 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 019 1 019 

Опис До розрахункової вартостi чистих активiв товриства включено залишкова вартiсть 

необоротних та матерiальних активiв, запасiв, дебiторська заборгованiсть, вiдстроченi 

податковi активи, грошовi кошти та iншi активи. Iз зазначеної суми активiв товариства 

знято вартiсть поточних зобов'язань, кредиторська заборгованiсть. 

Висновок Вартiсть чистих активiв складає на кiнець звiтнього 2021 року становить - 15623 тис.грн. 

Отже вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що 

вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ та пiдтверджує можливiсть безперервного 

функцiонування в найближчому майбутньому. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
X 0 X X 



паперами) (за кожним видом): 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 529 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4 708 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 5 237 X X 

Опис Кредорська заборгованiсть облвковується i оцiнюється 

товариством згiдно критерiєв П(С)БО №11 "Зобов'язання". 

Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення. 

Усього зобов'язань - 5237 тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Проектнi 

роботи 

0 8713 0 0 10848 0 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Нарахування вiд ФОП в 

пенсiйний фонд 

16,2 

2 Фонд оплати працi 70 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Київська обл., м. Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №58322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2009 

Міжміський код та телефон (044)-591-04-00 

Факс 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Надає послуги щодо вiдкриття та 

ведення рахунку в цiнних паперах, 

обслуговування операцiй щодо 

випущених товариством простих 

iменних акцiй згiдно договору. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ФК "Дельта" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35158559 

Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 

Байди Вишневецького, 37, офiс 401 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263299 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон (0472)-33-09-41 

Факс 33-09-42 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Надає послуги по вiдкриттю рахункiв у 

цiнних паперах власникам простих 

iменних акцiй товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство 

"ПРОСТО-страхування" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 



Ідентифікаційний код юридичної особи 24745673 

Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. 

О.Дашковича, 34, офiс 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 521051 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державний комiтетз регулювання 

ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2009 

Міжміський код та телефон (0472)-54-40-07 

Факс 54-69-91 

Вид діяльності Послуги по страхуванню 

Опис Надає послуги по страхуванню 

транспортних засобiв, майна та водiя 

товариства вiд нещасних випадкiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АФ"КООП-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21385106 

Місцезнаходження 18000, Черкаська обл., м. Черкаси, 

вул.Гоголя, 224, офiс 33 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 0367 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Реєстр аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.1994 

Міжміський код та телефон (0472)-36-02-18 

Факс 36-02-18 

Вид діяльності Аудиторськи послуги 

Опис Виконують завдання з надання 

обгрунтованої впененостi щодо 

iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння. 

 



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) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 
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них робiт. 

Опис: 

Загальними зборами акцiонерiв 15.04.2021 було прийняте рiшення про попереднеє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятись ПрАТ 

"Черкасицивiльпромпроект" протягом бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та розмiру їх граничної сукупностi вартостi  та 

надання повноважень на укладання таких правочинiв до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Розмiр граничної вартостi для таких  значних правочинiв та 

iнших договорiв та пов'язаних з ними  значних правочинiв, становить для кожного з яких сума бiльше 25% вартостi активiв товариства за даними рiчної фiнансової 

звiтностi за 2021 рiк та перевищує гривневий еквiвалент суми 250000 (двiстi  п'ятдесят) тис.євро за офiцiйним курсом НБУ на день укладання кожного з вищезгаданих 

правочинiв. Станом на 31.12.2021 року вартiсть активiв товариства за даними останьої рiчної звiтностi становить 15623 тис.грн. за курсом НБУ, що складає 96,01% вiд 

вартостi активiв. 



 

Фінансова звітність 

малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2022.01.01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Черкасицивiльпромпроект" 
за ЄДРПОУ 02497751 

Територія   за КАТОТТГ  

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність у сфері архітектури за КВЕД 71.11 

Середня кількість працівників, осіб: 88 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 18002, м.Черкаси, бул. Шевченка, 242/1, 0472-37-72-30 

 

1. Баланс 
на 31.12.2021 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 124 99 

    Первісна вартість 1001 1395 1425 

    Накопичена амортизація 1002 (1271) (1326) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 4369 4362 

    первісна вартість 1011 9953 10386 

    знос 1012 (5584) (6024) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 307 307 

Усього за розділом I 1095 4800 4768 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 3753 3890 

    у тому числі готова продукція 1103 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 55 80 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 405 380 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 815 915 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9553 9857 

Витрати майбутніх періодів 1170 43 76 

Інші оборотні активи 1190 638 894 

Усього за розділом II 1195 15262 16092 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 0 0 



групи вибуття 

Баланс 1300 20062 20860 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1019 1019 

Додатковий капітал 1410 4516 4516 

Резервний капітал 1415 384 384 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9490 9704 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 15409 15623 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 0 0 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 84 107 

    розрахунками з бюджетом 1620 762 529 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 620 172 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 20 8 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 3787 4593 

Усього за розділом III 1695 4653 5237 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 20062 20860 

Примітки: Станом на 31.12.2021 вартiсть активiв товариства в порiвняннi з даними на початок року 

збiльшилась на 798 тис.грн. 

Необоротнi активи складають - 4768,0 тис.грн. 

Оборотнi активи - 16092 тис. грн. 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2021 рік 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 10848 11723 

Інші операційні доходи 2120 3922 3391 

Інші доходи 2240 241 496 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 15011 15610 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (8713) (7358) 

Інші операційні витрати 2180 (5341) (4806) 

Інші витрати 2270 (0) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (14054) (12164) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 957 3446 

Податок на прибуток 2300 (172) (620) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 785 2826 

Примітки: Витрати, якi були понесенi у звiтному 2021 роцi складають - 14054,0 тис.грн. 

Витрати були пов'язанi iз господарською дiяльнiстю. 

 

Керівник    Нагорний Анатолiй Iванович 

 

Головний бухгалтер   Шатрова Олена Михайлiвна 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21385106 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

вул.Гоголя, 224, офiс 33, м. Черкаси, 

18000 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0367 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 0022/02, дата: 18.02.2022 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 19.02.2022, дата 

закінчення: 23.02.2022 

12 Дата аудиторського звіту 23.02.2022 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

7 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "Черкасицивiльпромпроект" за 

2021 рiк, 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  на 

загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень 

посадових осiб. 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного 

товариста "Черкасицивiльпромпроект"за 2021 рiк, що додається, не мiстить суттєвих 

викривлень, складена в усiх суттєвих аспектах  вiдповiдно до застосованих критерiїв Закону 

України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-УI зi змiнами та доповненнями, ,  

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення 

НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зi змiнами та доповненнями), Рiшення № 955 вiд 22.07.2014 р. 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про затвердження Принципiв 

корпоративного управлiння", Статуту та iнших документiв емiтента, якими регламентуються 

процедури корпоративного управлiння та документи, якими зафiксовано результати 

виконання таких процедур товариства.  



 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдльнiсть  за iншу iнформацiю. Iнша iнфррмацiя 

включає iншу iнформацiю в звiтi керiвництва за 2021 рiк, нiж iнформацiя наведена в роздiлi 

"Звiт про корпоративне управлiння". Наша думка щодо Звiту про  корпоративне управлiння не 

поширюється на iншу iнформацiю та  ми не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi щодо 

цiєї iнформацiї. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з iнформацiєю. 

наведеною в Звiтi керiвництва, та не виявили суттєвих невiдповiдностей мiж цiєю iнформацiєю, 

яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

15.04.2021 19.04.2021 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


