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

      
     Титульний аркуш 
 
 
              24.04.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 24/04-01 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 
Генеральний 
директор       Тарасюк Андрiй Дем'янович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ПРАГА АВТО" 

2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

31167690 

4. Місцезнаходження 
емітента 

03142 м. Київ вул. Академiка Кримського, буд.27 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 207-77-00 (044) 207-77-09 

6. Адреса електронної 
пошти 

m.buraya@praga-auto.com.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

24.04.2020 
Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

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 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку http://www.praga-auto.com.ua/company/report  

24.04.2020 

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

Відмітьте (X), 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 посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції 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 виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): 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.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

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

X 

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

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;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. 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. X 
 Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 
вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод емiтент 
не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 
разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники. 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi 
емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не 
проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня 
у емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "ПРАГА АВТО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  ААБ № 071751 

3. Дата проведення державної реєстрації  18.09.2000 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  147500.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 2 

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

45.11  ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ 
ЗАСОБАМИ 

 33.20  УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ 

 68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА 

  
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк 
Аваль" 

2) МФО банку  380805 

3) Поточний рахунок  UA103808050000000026005440102 

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

 Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку  380805 

6) Поточний рахунок  UA843808050000000026006440101 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не 
було.; 
 

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 
 
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу ( осіб) - 2,  
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 
( осіб) - 0,  
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, 
тижня) ( осіб) - 1,  
фонд оплати праці - 80 тис. грн. Відносно попереднього року фонд оплати праці 
істотно не зріс.  
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента - кадрова програма не 
розроблялась; 
 
 

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 
 
емітент не входить до складу об' єднань 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь- які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не 
поступало. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
ПрАТ ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснює 
відповідно до Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", Національних Положень ( Стандартів) бухгалтерського обліку, інших 
законодавчих та нормативних актів, які регулюють бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Украні. При нарахуванні амортизації основних засобів ПрАТ використовує  
лнійний метод, відповідно до якого амортизація нараховується рівними частинами 
протягом строку їх корисного використання. При  списанні, реалізації, використанні 
чи іншому вибутті запасів використовується метод ФІФО. Методом обліку фінансових 
інвестицій  прийнято метод обліку їх за собівартості. Нарахування резерву 
сумнівних юоргів здійснюється методом абсолютної суми заборгованості. 
 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Товариство  в звітному році здійснювало діяльність зі здавання в оренду основних 
засобів ( нерухомості на суму 10829 тис. грн.) Діяльність Товариства в звітному 
періоді не пов' язана з експортом товарів і послуг, не має сезонного характеру. 
Основним ринком збуту послуг Товариства є місцевий ринок. Ціни на послуги 
залишались у звітному періоді незмінними по відношенню до попереднього періоду; 
 

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 
 
За останні п' ять років не відбувалось значних операцій з придбання або відчуження 
активів, та не планується здійснювати суттєвих інвестицій. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
екологічних наслідків від використання наявних основних засобів не передбачається, 
розширення  або удосконалення основних фондів  не планується 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Ризики істотних змін у податковій політиці може спричинити погіршення фінансового 
стану Товариства 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Для фінансування діяльності ПрАТ використовуються джерела фінансування, сформовані 
за рахунок доходів від поточної господарської діяльності Товариства 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 



Загальна сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2018 
р. складає 1704 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) 
 
В наступному звітному періоді Товариство не планує змінювати облікову політику, 
розширювати виробництво, змінювати види своєї діяльності 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Емітент не робив досліджень та розробок протягом звітного року. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 
та результатів діяльності - немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Виконавчий орган Генеральний директор Генеральний директор Тарасюк Андрiй Дем'янович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Ревiзор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Корбан Валерiй Павлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1973 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПрАТ "ПРАГА АВТО". 
31167690 
Ревiзор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

19.04.2017 (безстроково) 
9) Опис    Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №19/4-17 вiд 19.04.2017 року) 
обрано Ревiзором Товариства Корбана Валерiя Павловича. Дата прийняття рiшення 19.04.2017 року. 
Рiшення прийнято у зв'язку з необхiднiстю обрати Ревiзора на новий термiн. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: (безстроково). Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Автоцентр Прага Авто на Кiльцевiй" генеральний директор, Ревiзор 
ПрАТ "ПРАГА АВТО". 
Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi Статутом i Положенням про Ревiзора. 
Загальний стаж роботи 22 роки. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:винагорода не виплачувалась. 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Харун Леонiд Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1967 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "ХОЛДИНГ-IНВЕСТ" 
35940298 
Генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

26.04.2016 безстроково 
9) Опис    Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №05/06-15 вiд 05.06.2015 
року) надано повноваження посадової особи Генерального директора - Харуну Леонiду Васильовичу 
26.04.2016 року. Рiшення прийнято на виконання вимог Статуту Товариства та рiшенням зборiв акцiонерiв 
змiнити строк повноважень Генерального директора з одного року на безстроковий термiн. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "ХОЛДИНГ-IНВЕСТ", Генеральний 
директор ПрАТ "Прага Авто". 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства.  
Загальний стаж роботи - 13 років.  
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 23814,46 грн. (розмір нарахованої зп) (виплачено 
19170,64) 
 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №26/04-19 вiд 26.04.2019 року) 
припиняються повноваження Генерального директора Товариства Харуна Леонiда Васильовича. Рiшення 
прийнято на пiдставi заяви про звiльнення за згодою сторiн. Особа не надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.08.2014 р. - 13.05.2019 р. 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Бура Марина Олександрівна 



3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1988 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "Автоцентр Прага Авто на Кільцевій" 
д/н 
зам.головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

14.11.2016 безстроково 
9) Опис    Наказом Директора №008-К від 14.11.2016р. було призначено на посаду Головного бухгалтера. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи: 10 років. 
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер , зам.головного 
бухгалтера 
Посадова особа емітента обіймає посади на будь-яких інших підприємствах: ТОВ "Автоцентр Прага Авто на 
Кільцевій" - бухгалтер за сумісництвом.  
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: 53082,61 грн. (розмір нарахованої зп) (виплачено 
42731,50) 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Тарасюк Андрiй Дем'янович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження ____ 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** __ 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ "ТЦ "Подiлля-Iнвест" 
--- 
Генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

14.05.2019 26.04.2019 

9) Опис    Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та внутрішніми положеннями 
товариства.  
Загальний стаж роботи - ___ років.  
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: ________ грн. (розмір нарахованої зп) (виплачено 
________) 
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №26/04-19 вiд 26.04.2019 року) 
Генеральним директором Товариства обрано Тарасюка Андрiя Дем'яновича. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково, до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ "ТЦ "Подiлля-Iнвест", Радник Президента - 
Генерального конструктора Керiвництво ДКБ ДП "Антонов", Вiце-Президент Керiвництво ДКБ ДП 
"Антонов", Вiце-Президент Керiвництво пiдприємством ДП "Антонов". 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 
 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Ревiзор Корбан Валерiй Павлович  0 0 0 0 

Генеральний директор Харун Леонiд Васильович  0 0 0 0 

Головний бухгалтер Бура Марина 
Олександрівна  0 0 0 0 

Генеральний директор Тарасюк Андрiй 
Дем'янович  0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Управлінський персонал планує у наступний звітний період зберегти обсяги надання послуг зі здавання в оренду 
власних основних засобів та не має намірів припинити діяльність або ліквідувати ПрАТ. Також ПрАТ розглядає 
можливості розширення інших видів діяльності. 

2. Інформація про розвиток емітента. 

За результатами діяльності у звітному періоді, ПрАТ отримало загальні доходи у розмірі 23262.7 тис грн., що на 
64,0% перевищує такий показник 2018 року. 
 За результатами діяльності у звітному періоді, ПрАТ отримало прибуток уу розмірі 12989.4  тис грн., що на 
150,0% перевищує такий показник 2018 року. 
ПрАТ підтримує власні основні засоби в належному стані, своєчасно проводить їх ремонти, модернізації та 
поліпшення з метою підвищення якості надання послуг з оренди. 
 

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 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. 
 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 
2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 
 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство у своїй  діяльності керується Кодексом корпоративного управління, який затверджений Загальними 
зборами акціонерів 20.05.2012 р. 

 
Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство у своїй  діяльності керується Кодексом корпоративного управління, який затверджений Загальними 
зборами акціонерів 20.05.2012 р. 
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 
Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась. 



 

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  
 
Протягом звітного періоду відхилень не було 
 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Чергові Позачергові Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 26.04.2019 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
4.  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
5.  Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду.  
6.  Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
7.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора, звiту Ревiзора. 
8.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
9.  Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
10.  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 
11.  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з 
дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
12.  Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї та визначення 
особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної реєстрацiї. Визначення дати 
набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. 
13.  Припинення повноважень та вiдкликання Генерального директора Товариства. 
14.  Обрання Генерального директора Товариства.  
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО По питанню №1 порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Чернова Олександра Iгоровича. 
По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування.  
Вирiшили: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: пiд час реєстрацiї 
акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює вiдповiднiсть виготовлених для 
видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Виконавчим органом формою i текстом бюлетенiв. У разi 
встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Виконавчим 
органом формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх 
пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими Виконавчим органом формою i текстом 
бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi про недiйснi бюлетенi. 
По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
Вирiшили: Обрати Головою зборiв Гвоздьова Михайла Олексiйовича, Секретарем зборiв Щербину 
Олександра Миколайовича. 
По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
Вирiшили: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 10 хвилин; спiвдоповiдь за 
попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або 
представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозицiї/зауваження надавати Головi 
зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера; голосувати з 
питань порядку денного - бюлетенями. 
По питанню №5 порядку денного: Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2018 рiк та 
затвердження заходiв за результатами його розгляду. Вирiшили: Звiт Генерального директора Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi 



заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, 
внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення дiлової активностi всiх служб Товариства. 
 
По питанню №6 порядку денного: Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв 
за результатами його розгляду. 
Вирiшили: Звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк прийняти до вiдома та затвердити наступнi заходи: 
Ревiзору продовжити виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства,  внутрiшнiх положень та 
чинного законодавства; запланувати та провести перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi у 
наступному фiнансовому роцi, за результатами якої пiдготувати вiдповiдний висновок. 
По питанню №7 порядку денного: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора, звiту Ревiзора. 
Вирiшили: 1) Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства за 2018 рiк. 2) Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк. 
По питанню №8 порядку денного: Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 
результатами його розгляду. 
Вирiшили: Затвердити висновки зовнiшнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої 
обов'язки згiдно Статуту Товариства та  внутрiшнiх  положень Товариства з урахуванням аналiзу та 
висновкiв зовнiшнього аудиту. 
По питанню №10 порядку денного: Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк з урахуванням 
вимог, передбачених законом. 
Вирiшили: Чистий прибуток отриманий в 2018 роцi розподiлити наступним чином: 5% направити до 
резервного капiталу Товариства, а iншi 95% залишити у якостi нерозподiленого прибутку. Дивiденди за 
2018 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
По питанню №11 порядку денного: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про 
характер правочинiв та їх граничну вартiсть. 
Вирiшили:  Попередньо, термiном на один рiк, до 26.04.2020 року, схвалити значнi правочини, в тому 
числi значнi правочини iз заiнтересованiстю, якi будуть вчинятися Товариством, граничною сукупною 
вартiстю правочинiв до 50 000 000 (п'ятдесят мiльйонiв) грн. 00 коп. Характер значних правочинiв: 
договори поставки; договори по будiвництву; договори купiвлi-продажу; договори банкiвського вкладу; 
iнвестицiйнi договори; кредитнi договори; договори страхування; договори iпотеки; iншi договори, якi 
своєю економiчною сутнiстю є кредитними, договорами позики, угодами про надання або отримання 
фiнансової допомоги, так само як i будь-якими iншими угодами, якi за своєю економiчною сутнiстю аналогiчнi зазначеним, в тому числi i якi потребують застави нерухомого та iншого майна Товариства. 
По питанню №12 порядку денного: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у 
новiй редакцiї та визначення особи, уповноваженої на його пiдписання та здiйснення його державної 
реєстрацiї. Визначення дати набрання чинностi рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства. 
Вирiшили: 
1. У зв'язку з виробничою необхiднiстю та приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до норм 
Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення 
бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" № 2210-19 вiд 16.11.2017 року, внести 
вiдповiднi змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити його. 
2. Уповноважити Генерального директора Товариства пiдписати вiд iменi Товариства Статут у новiй 
редакцiї. 
3. Доручити (з правом передоручення) Генеральному директору Товариства здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
4. Змiни до Статуту Товариства набувають чинностi: для загальних зборiв акцiонерiв та органiв 
Товариства - з моменту прийняття такого рiшення (з моменту складення протоколу про пiдсумки 
голосування), для третiх осiб - з дня державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
По питанню №13 порядку денного: Припинення повноважень та вiдкликання Генерального директора 
Товариства. 
Вирiшили: Припинити повноваження та вiдкликати Генерального директора Товариства Харуна Леонiда 
Васильовича з 13.05.2019 року. 
По питанню № 14 порядку денного: Обрання Генерального директора Товариства. 
Вирiшили: Обрати Генерального директора Товариства Тарасюка Андрiя Дем'яновича з 14.05.2019 року. 
 Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала 
збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено. 
 
 

 
 

Чергові Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 18.11.2019 
Кворум зборів 100 



Опис Перелiк питань порядку денного: 
 
1.  Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
2.  Порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування. 
3.  Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  
4.  Затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 
5.  Про надання згоди на вчинення правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, та затвердження 
проектiв вiдповiдних договорiв/додаткових угод. 
6.  Про надання згоди на укладання Товариством додаткової угоди до договору фiнансової поруки № 
12/150-2/2131 вiд 28.11.2018р., що укладений мiж Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль"  щодо 
поширення дiючої фiнансової поруки на новi умови зобов'язання за Договором № 015/150-2/1164 вiд 
28.11.2018р., що укладено мiж ТОВ "Автоцентр Прага Авто на Кiльцевiй" та АТ "Райффайзен Банк 
Аваль". 
7.  Надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "Прага Авто" на укладення/пiдписання з АТ 
"Райффайзен Банк Аваль" вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв та/або додаткiв до них) та iнших 
документiв, необхiдних для виконання прийнятих рiшень, самостiйно погодивши всi iншi умови цих 
правочинiв (договорiв та/або додаткiв до них). 
 
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
1) з першого питання порядку денного: Обрати Головою Лiчильної комiсiї Чернова Олександра Iгоровича; 
2) з другого питання порядку денного: Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для 
голосування: пiд час реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв, Голова реєстрацiйної комiсiї встановлює 
вiдповiднiсть виготовлених для видачi акцiонерам бюлетенiв iз затвердженими Виконавчим органом 
формою i текстом бюлетенiв. У разi встановлення вiдповiдностi виготовлених для видачi акцiонерам 
бюлетенiв iз затвердженими Виконавчим органом формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї засвiдчує бюлетенi шляхом їх пiдписання. Якщо бюлетенi не вiдповiдають затвердженими 
Виконавчим органом формою i текстом бюлетенiв, Голова реєстрацiйної комiсiї ставить позначку на 
кожному бюлетенi "Не дiйсний" та ставить пiдпис. В Протоколi реєстрацiйної комiсiї зазначає вiдомостi 
про недiйснi бюлетенi. 
3) з третього питання порядку денного: Обрати Головою зборiв Гвоздьова Михайла Олексiйовича, 
Секретарем зборiв Щербину Олександра Миколайовича. 
4) з четвертого питання порядку денного: Встановити наступний регламент загальних зборiв: доповiдь - до 
10 хвилин; спiвдоповiдь за попереднiм записом, що надається Головi зборiв у письмовому виглядi iз 
зазначенням ПIБ акцiонера або представника акцiонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; 
пропозицiї/зауваження надавати Головi зборiв у письмовому виглядi iз зазначенням ПIБ акцiонера або 
представника акцiонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.;   
5) з п'ятого питання порядку денного: надати згоду на вчинення правочинiв щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, iстотнi умови угод щодо вчинення яких є заiнтересованiсть викласти в проектах 
договорiв/додаткових угод. 
Затвердити проекти вiдповiдних договорiв/додаткових угод (проект вiдповiдних договорiв/додаткових 
угод, викласти в додатку до Протоколу). 
6) з шостого питання порядку денного: Надати згоду на укладання Товариством додаткової угоди до 
договору фiнансової поруки №12/150-2/2131 вiд 28.11.2018р., що укладений мiж Товариством та АТ 
"Райффайзен Банк Аваль"  щодо поширення дiючої фiнансової поруки на новi умови зобов'язання за 
Договором № 015/150-2/1164 вiд 28.11.2018р., що укладено мiж ТОВ "Автоцентр Прага Авто на 
Кiльцевiй" та АТ "Райффайзен Банк Аваль". 
Затвердити проект Додаткової угоди до до договору фiнансової поруки №12/150-2/2131 вiд 28.11.2018р. 
(затверджений проект додаткової угоди до договору фiнансової поруки №12/150-2/2131 вiд 28.11.2018р., викласти в додатку до Протоколу). 
7) з сьомого питання порядку денного: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ "Прага 
Авто" на укладення/пiдписання з АТ "Райффайзен Банк Аваль" вiд iменi Товариства правочинiв (договорiв 
та/або додаткiв до них) та iнших документiв, необхiдних для виконання прийнятих рiшень, самостiйно 
погоджувати всi iншi умови цих правочинiв (договорiв та/або додаткiв до них). 
 
Було розглянуто всi проекти рiшень до питань порядку денного, якi надавались особою що скликала 
збори. Iнших пропозицiй не надходило. Всi проекти рiшень було затверджено. 
 

 
 
 



 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, та 

затвердження проектів відповідних договорів/додаткових угод. 
Про надання  згоду на укладання Товариством додаткової угоди до договору фінансової поруки 
№12/150-2/2131 від 28.11.2018р., що укладений між Товариством та АТ "Райффайзен Банк Аваль"  
щодо поширення діючої фінансової поруки на нові умови зобов'язання за Договором № 015/150-
2/1164 від 28.11.2018р., що укладено між ТОВ "Автоцентр Прага Авто на Кільцевій" та АТ 
"Райффайзен Банк Аваль". 
Про затвердження проекту Додаткової угоди до до договору фінансової поруки №12/150-2/2131 від 
28.11.2018р. (затверджений проект додаткової угоди до договору фінансової поруки №12/150-
2/2131 від 28.11.2018р., викласти в додатку до Протоколу). 
Про надання повноваження Генеральному директору ПрАТ "Прага Авто" на укладення/підписання з 
АТ "Райффайзен Банк Аваль" від імені Товариства правочинів (договорів та/або додатків до них) та 
інших документів, необхідних для виконання прийнятих рішень, самостійно погоджувати всі інші 
умови цих правочинів (договорів та/або додатків до них). 
 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган X   
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

д/н 
Інше (зазначити) д/н 

 



У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Річні загальні 
збори акціонерів відбулися 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові загальні збори акціонерів відбулися 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                        д/н 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : д/н 
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  д/н 
Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
Так* Ні* 

        
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                            д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства     X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                           X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена    X 

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : Наглядова рада у товаристві відсутня 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій    X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 



Інше                                     д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Харун Леонiд Васильович 

Директор має право без довіреності 
вчиняти від імені Товариства будь-які дії 

(правочини) з усіма фізичними і 
юридичними особами - резидентами і 

нерезидентами, з обмеженням, зазначеним у п. 30) п.п.9.3.4. п.9 Статуту, та 
представляти Товариство в усіх державних, 
комунальних, громадських, приватних та 
інших органах, установах і організаціях, їх 
об'єднаннях. Інші особи можуть діяти від 
імені Товариства на підставі розпорядчого 
акту Генерального директора (наказу, 
розпорядження, довіреності тощо) й у 

визначених ним порядку, обсягах і строках. 

Опис 

Протягом звітного періоду відбувались 
зміни на посаді: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол №26/04-

19 вiд 26.04.2019 року) припиняються 
повноваження Генерального директора 
Товариства Харуна Леонiда Васильовича. Рiшення прийнято на пiдставi заяви про 
звiльнення за згодою сторiн. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних 
данних. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 

якого особа перебувала на посадi: 
25.08.2014 р. - 13.05.2019 р. 

Рiшенням рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства (Протокол №26/04-

19 вiд 26.04.2019 року) Генеральним директором Товариства обрано Тарасюка 
Андрiя Дем'яновича. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв 
Товариства. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. 
Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу: безстроково, до 

переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом п'яти рокiв: Генеральний 
директор ТОВ "ТЦ "Подiлля-Iнвест", Радник Президента - Генерального 
конструктора Керiвництво ДКБ ДП 

"Антонов", Вiце-Президент Керiвництво 
ДКБ ДП "Антонов", Вiце-Президент 

Керiвництво пiдприємством ДП "Антонов". 
 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Додаткова інформація про Наглядову раду: У товаристві відсутня Наглядова Рада. 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу:задовільний. 
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство 
продовжує свою діяльність. 
Оцінка роботи роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу: добре 
- компетентності та ефективності виконавчого органу:на найвищому рівні 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 
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?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 
Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 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 Ні Ні Так Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні 
Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 
Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Ні Так 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)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                X   
Інше (запишіть)       - Принципи (кодекс) корпоративного управлiння 
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
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 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
cторінці 

акціонерного товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Так Ні Ні Ні Ні 
Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Ні 
Статут та внутрішні 
документи 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 Так Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Ні 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 



 Так Ні 
Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                            X 

Виконавчий орган                        X   
Інше (зазначити)                                  д/н 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                д/н 
 

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 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ХОЛДИНГ-IНВЕСТ" 
35940298 

83 

2 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬЮ "КАНКРI" 

39063953 
17 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

100 0 
Протягом звітного періоду обмежень у 

голосуванні не було.  

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 

про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

  
 
Генеральний Директор обирається за рішенням Зборів. Повноваження Генерального Директора припиняються за 
рішенням Зборів та/або з підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також відповідним 
трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з Генеральним Директором в разі укладання такого 
контракту. Ревізор обирається Зборами безстроково з числа Акціонерів - фізичних осіб, які мають повну цивільну 
дієздатність, або представників юридичних осіб. Повноваження Ревізора припиняються  за рішенням Зборів з 
підстав, передбачених законодавством України і цим Статутом. 



Ревізором не можуть бути Генеральний директор, його заступник, а також особа, яка не має повної цивільної 
дієздатності. Ревізор не може входити до складу Лічильної комісії або інших органів (окрім вищого) Товариства. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі 
їх звільнення: компенсація за невикористану відпустку 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Генеральний директор: 
 Генеральний Директор діє на принципах єдиноначальності й одноосібно вирішує усі питання поточної 
діяльності Товариства окрім тих, що за Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Зборів. 
 На виконання рішень, прийнятих Зборами, Генеральний Директор видає накази (розпорядження, інструкції тощо), обов'язкові до виконання усіма працівниками Товариства, а також підписує Статут (статути), 
положення та інші внутрішні документи Товариства. 
 Директор має право без довіреності вчиняти від імені Товариства будь-які дії (правочини) з усіма 
фізичними і юридичними особами - резидентами і нерезидентами, з обмеженням, зазначеним у п. 30) п.п.9.3.4. п.9 
Статутом Товариства, та представляти Товариство в усіх державних, комунальних, громадських, приватних та 
інших органах, установах і організаціях, їх об'єднаннях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства на підставі 
розпорядчого акту Генерального директора (наказу, розпорядження, довіреності тощо) й у визначених ним 
порядку, обсягах і строках. 
 Генеральний директор несе особисту, у тому числі майнову, відповідальність за виконання покладених на 
нього обов'язків на умовах, передбачених укладеними з ним Товариством трудовими договорами (контрактами), 
законодавством України і Статутом Товариства. 
Ревізор: 
 До компетенції Ревізора належить проведення обов'язкових (за результатами фінансового року) та 
спеціальних перевірок. Ревізор вимагає обов'язкового скликання позачергових Зборів у разі виникнення загрози 
суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених його посадовими особами. 
 Перевірки на Товаристві здійснюються Ревізором з власної ініціативи, за дорученням Зборів або на вимогу 
Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) 10% і більше акцій Товариства. Ревізор вправі 
вимагати від посадових осіб Товариства подання йому всіх необхідних бухгалтерських, податкових, фінансових, 
адміністративних та інших документів (даних) й особистих пояснень. 
 За підсумками проведених перевірок Ревізор складає висновки. У висновку Ревізора за підсумками 
перевірки ним фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має міститися 
інформація про підтвердження достовірності і повноти даних річної фінансової звітності, виявлені факти 
порушення законодавства України при провадженні Товариством фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Без висновку Ревізора Збори не 
мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства. 
 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

 
Незалежною Приватною аудиторською фірмою "Експрес-аудит" виконано завдання з надання обгрунтованої 
впевненості щодо відповідності інформації, розкритої у звіті про корпоративне управління Приватного 
акціонерного товариства "ПРАГА АВТО" за 2019 рік вимогам Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок",  корпоративним і статутним (установчим) документам ПрАТ.   
 
Звіт про корпоративне управління надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як 
частина Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.  
 
Застосовні критерії, на основі яких управлінський персонал підготував звіт про корпоративне управління, 
встановлені в пунктах 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Ці критерії 
є встановленими в контексті цього завдання.  
 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за  звіт про корпоративне управління 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку і подання звіту про корпоративне управління 
відповідно до пунктів 1-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та 
відповідно до корпоративних і статутних  (установчих) документів ПрАТ. Ця відповідальність охоплює розробку, 
впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки звіту про корпоративне 
управління, що не міститиме  суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилки.  
 
Відповідальність аудитора  
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації, яка міститься у звіті про корпоративне управління 
на підставі отриманих нами доказів. Нашим обов'язком є незалежне надання висновку щодо iнформацiї, розкритої 
у звiтi про корпоративне управлiння, а саме узгодження такої iнформацiї з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" і нашими знаннями, отриманими пiд час перевiрки корпоративних і статутних 
(установчих) документiв ПрАТ за звiтний перiод. 
 
Ми виконали завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної 
фінансової інформації", виданого Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості.  
 
 
Наша незалежність та контроль якості 
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, 
конфіденційності та професійної поведінки. 
 
ПАФ "Експрес-аудит" дотримується вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадила 
комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання 
етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів 
 
Виконана нами робота включає  оцінку прийнятності застосовних критеріїв, виконання процедур для отримання 
доказів щодо відсутності у звіті про корпоративне управління суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора з урахуванням його розуміння діяльності 
ПрАТ, характеру, подій або операцій, стосовно яких готувався звіт про корпоративне управління, та інших доречних обставин завдання. Завдання також включає оцінку загального подання звіту про корпоративного 
управління. 
 
Завдання з надання впевненості щодо фінансової звітності ПрАТ "ПРАГА АВТО" за 2019 рік аудитором не 
виконувалось, тому думка з цього питання нами не висловлювалась. 
 
Ми перевірили інформацію, викладену у звіті про корпоративне управління відповідно до п.1-4 частини 3 статті 
40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: 
- Кодекс з корпоративного управління та інформацію про практику корпоративного управління; 
- Опис причин незастосування Кодексу з корпоративного управління, якщо такі мали місце; 
-  Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 
рішень;  
- Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх 
комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 
 
Ми перевірили та висловили свою думку стосовно інформації, викладеної у звіті про корпоративне управління 
відповідно до п.5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 



- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 
- повноваження посадових осіб емітента. 
 
Суттєвих викривлень у звіті про корпоративне управління нами не виявлено. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. 
 
Висновок аудитора 
 
Інформація, відображена у звіті про  корпоративне управління ПрАТ "ПРАГА АВТО" за 2019 рік розкрита 
достовірно та в повному обсязі відповідно до пунктів 5-9, частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідно до корпоративних і статутних (установчих)  документів ПрАТ. 
На нашу думку, при складанні звіту про корпоративне управління за 2019 рік,  Приватне акціонерне товариство 
"ПРАГА АВТО"  дотрималось у всіх суттєвих аспектах вимог Закону "Про цінні папери та фондовий ринок". 
 
 
Директор ПАФ "Експрес-аудит"                                                     Гоч Інна Анатоліївна 
Аудитор, сертифікат аудитора серія А №001622 
 
Дата звіту: 02 квітня 2020 року  
Адреса аудитора: м. Хмельницький, вул. Соборна, 56, кв.1 
 



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

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ХОЛДИНГ-IНВЕСТ" 

35940298 
29000 Хмельницька область 

Хмельницький р-н Хмельницький 
Вiнницьке шосе, буд.23 

83 83 83 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬЮ "КАНКРI" 

39063953 04209 м. Київ . м.Київ вул.Озерна, 1 17 17 17 0 

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

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Усього 100 100 100 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 
1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 100 1475 

Акціонер Товариства має право: 
1. брати участь в управлінні 

Товариством шляхом голосування у 
його вищому органі (особисто або 
через свого представника), обирати 
інші органи Товариства та бути 
ораним до їх складу. Одна акція 
Товариства надає Акціонеру один 
голос для вирішення кожного 
питання у вищому органі 

Товариства; 
2. отримувати дивіденди, а також 

Публічна пропозиція відсутня, допуску 
до торгів на біржі немає 



частину майна Товариства або її 
вартість у разі його ліквідації; 
3. одержувати інформацію про 

господарську діяльність Товариства, 
у т.ч. знайомитися з його річними 
балансами і звітами (податковими, 
бухгалтерськими, статистичними, 

адміністративними тощо), 
протоколами зборів (засідань) 
органів Товариства та його 
внутрішніми документами; 

4. придбавати переважно перед 
іншими особами розміщувані 
Товариством акції пропорційно 

своїй частці у їх загальній кількості. 
Не пізніше ніж за 30 днів до початку 
розміщення акцій виконавчий орган 
Товариства письмово повідомляє 

кожного Акціонера, який має право 
на переважне їх придбання, про 

можливість реалізації такого права і 
публікує повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі. 

Повідомлення має містити дані про 
загальну кількість розміщуваних 

Товариством акцій, ціну 
розміщення, правила визначення 
кількості акцій, на придбання яких 
Акціонер має переважне право, 

строк і порядок реалізації 
зазначеного права. Акціонер, який 

має намір реалізувати своє 
переважне право, подає Товариству 
в установлений строк письмову 
заяву про придбання акцій та 

перераховує на відповідний рахунок 
кошти в сумі, яка дорівнює вартості 
акцій, що ним придбаваються. У 
заяві акціонера має бути зазначено 
його прізвище, ім’я та по батькові 
(найменування), місце проживання 



(місцезнаходження), кількість акцій, 
що ним придбаваються. Заява та 
перераховані кошти приймаються 
Товариством не пізніше дня, що 
передує дню початку розміщення 
акцій. Товариство видає Акціонеру 
письмове зобов'язання про продаж 
йому відповідної кількості акцій. У 

разі порушення Товариством 
порядку реалізації Акціонерами 

переважного права Державна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 

може прийняти рішення про 
визнання емісії недобросовісною та 
зупинення розміщення акцій цього 

випуску; 
5. придбати переважно перед 
третіми особами акції, що 

продаються іншим Акціонером, 
пропорційно своїй частці у їх 

загальній кількості, за ціною та на 
інших умовах, запропонованих цим 

Акціонером третій особі. Таке 
переважне право діє протягом 1 

місяця з дня отримання Товариством 
повідомлення Акціонера про намір 
продати належні йому акції. Строк 

здійснення Акціонером свого 
переважного права припиняється у 
разі, якщо до його спливу від усіх 
Акціонерів отримані письмові заяви 
про використання або про відмову 
від використання переважного права 
на купівлю акцій. Якщо протягом 

встановленого цим Статутом строку 
Акціонер не скористається 

переважним правом на придбання 
акцій, що пропонуються для 

продажу іншим Акціонером, ці акції 
можуть бути продані третій особі за 

ціною та на інших умовах, 



повідомлених Акціонерам. У разі 
порушення зазначеного переважного 
права, будь-який Акціонер має право 
протягом 3-х місяців з дня, коли він 
дізнався або повинен був дізнатися 
про таке порушення, вимагати у 
судовому порядку переведення на 
себе прав та обов'язків покупця цих 
акцій від третьої особи. Переважне 
право Акціонера не поширюється на 
випадки переходу права власності на 

акції Товариства в результаті їх 
спадкування чи правонаступництва. 

Уступка Акціонером свого 
переважного права іншим особам не 
допускається. У разі виникнення 
права звернення стягнення на акції 
Товариства у зв’язку з їх заставою, 

відчуження таких акцій 
здійснюється з дотриманням 

переважного права Акціонера на їх 
придбання. Переважне право 
Товариства на придбання акцій 
власної емісії, що пропонуються 
Акціонером до відчуження третім 

особам, не допускається; 
6. вимагати здійснення 

обов’язкового викупу Товариством 
належних йому акцій, якщо він 

зареєструвався для участі у вищому 
органі Товариства та голосував 
проти прийняття рішення про:  
? злиття, приєднання, поділ, 

перетворення, виділ, зміну типу 
Товариства;  

? вчинення Товариством значного 
правочину;  

? зміну розміру статутного капіталу. 
У цьому випадку Товариство 
зобов’язане викупити належні 

такому Акціонерові акції. Перелік 



Акціонерів, які мають право 
вимагати здійснення обов’язкового 

викупу належних їм акцій, 
складається на підставі переліку 

Акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у вищому органі Товариства, 
де було прийнято рішення, що стало 
підставою для вимоги обов’язкового 
викупу акцій. Ціна викупу акцій не 
може бути меншою, ніж їх ринкова 
вартість, визначена відповідно до 

законодавства України. Ціна викупу 
акцій розраховується станом на 

день, що передує дню опублікування 
в установленому порядку 

повідомлення про скликання вищого 
органу Товариства, де було 
прийнято рішення, яке стало 

підставою для вимоги обов’язкового 
викупу акцій. Договір між 

Товариством та Акціонером про 
обов’язковий викуп належних 
останньому акцій укладається в 

письмовій формі. Протягом 30 днів 
після прийняття вищим органом 
Товариства рішення, що стало 

підставою для вимоги обов’язкового 
викупу акцій, Акціонер, котрий має 
намір реалізувати зазначене право, 
подає Товариству письмову вимогу, 
у якій мають бути зазначені його 
прізвище (найменування), місце 
проживання (місцезнаходження), 
кількість акцій, обов’язкового 

викупу яких він вимагає. Протягом 
30 днів після отримання вимоги 

Акціонера про обов’язковий викуп 
акцій Товариство здійснює оплату їх 

вартості за ціною викупу, 
зазначеною в повідомленні про 

право вимоги обов’язкового викупу 



акцій, що належать Акціонеру, а той, 
у свою чергу, повинен вчинити усі 

дії, необхідні для набуття 
Товариством права власності на 

акції, обов’язкового викупу яких він 
вимагає. Оплата акцій здійснюється 

грошима, якщо сторони не 
домовилися про іншу форму оплати; 
7. відчужувати належні йому акції 
Товариства у порядку, визначеному 

законодавством України, та з 
урахуванням особливостей, 
встановлених цим Статутом; 
8. здійснювати інші права, 

передбачені законодавством України 
і цим Статутом.  

 Акціонери Товариства 
зобов’язаний: 

1. дотримуватися цього Статуту, 
положень та інших внутрішніх 

документів Товариства; 
2. виконувати рішення вищого 

органу Товариства;  
3. виконувати свої зобов’язання 

перед Товариством, у т.ч. пов’язані з 
майновою участю; 

4. оплачувати акції Товариства у 
розмірі, в порядку та засобами, 
передбаченими цим Статутом; 

5. за наявності наміру продати свої 
акції третій особі, письмово 

повідомити про це решту Акціонерів 
із зазначенням ціни та інших умов 

продажу цих акцій. Таке 
повідомлення здійснюється через 
Товариство. Після отримання 
письмового повідомлення від 

Акціонера, який має намір продати 
свої акції третій особі, виконавчий 
орган Товариства зобов’язаний 

протягом 2 робочих днів направити 



копії цього повідомлення всім 
іншим Акціонерам;  

6. не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну 
інформацію про Товариство. 

8.7. Акціонери Товариства можуть 
мати інші обов’язки, передбачені 
законодавством України і цим 
Статутом. Водночас, будь-які 

обов’язки Акціонерів, що суперечать 
законодавству України, не можуть 
визначатися Статутом або іншими 

внутрішніми документами 
Товариства. 

8.8. Акціонери не відповідають за 
зобов’язаннями Товариства і несуть 

ризик збитків, пов’язаних з 
діяльністю Товариства, тільки в 
межах належних їм акцій. До 

Акціонерів не можуть 
застосовуватися будь-які санкції, що 
обмежують їх права, у разі вчинення 
протиправних дій Товариством або 
іншими Акціонерами. Акціонери, які 

не повністю оплатили акції, 
відповідають за зобов’язаннями 
Товариства у межах неоплаченої 

частини вартості належних їм акцій. 
8.8. Товариство не відповідає за 
зобов’язаннями Акціонерів. До 
Товариства та його органів не 

можуть застосовуватися будь-які 
санкції, що обмежують їх права, у 

разі вчинення Акціонерами 
протиправних дій. 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.04.2011 153/10/1/11 

Територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

в м.Києвi та 
Київськiй областi 

UA4000030415 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

1475.00 100 147500.00 
100.000000000

000 

Опис На внутрiшньому та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Емiтента не здiйснювалася, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента на фондових 
бiржах не встановлено, додаткова емiсiя цiнних паперiв Емiтента не проводилася. 

 

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 

07.04.2011 153/10/1/11 UA4000030415 100 147500.00 100 0 0 

Опис Обмежень голосуючих акцій у товаристві немає 
 



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

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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 30051.200 33711.980 0.000 0.000 30051.200 33711.980 

- будівлі та споруди 28181.500 28323.590 0.000 0.000 28181.500 28323.590 

- машини та обладнання 236.500 1085.760 0.000 0.000 236.500 1085.760 

- транспортні засоби 1174.800 3918.460 0.000 0.000 1174.800 3918.460 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 458.400 384.170 0.000 0.000 458.400 384.170 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 30051.200 33711.980 0.000 0.000 30051.200 33711.980 

 
Пояснення :  Термi н та умови користування основними засобами ( за основними групами):  
Будинки та споруди 
- сума нарахованого зносу 10191,88 
- ступi нь їх зносу 26%; 
- термi н використання 20; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Машини та обладнання  
- сума нарахованого зносу 692,6; 
- ступi нь їх зносу 39 %; 
- термi н використання 5; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Траспортні засоби 
- сума нарахованого зносу 681,4; 
- ступi нь їх зносу 15%; 
- термi н використання 5; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Інші основні засоби 
- сума нарахованого зносу 263,2; 
- ступi нь їх зносу 41%; 
- термi н використання 4; 
Основні засоби емітента використовуються на 100 %. Всі основні засоби 
використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних 
засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -29931.1 -42921.2 

Статутний капітал (тис.грн.) 147.5 147.5 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 147.5 147.5 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих 
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - 
різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 
особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-29931.100 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(147.500 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 
зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 
капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 
155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 271.10 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 17329.80 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 52604.30 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 70205.20 Х Х 
Опис Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають даним фiнансової звiтностi та становлять:  

Поточнi зобов'язання:  
Поточна кредиторська заборгованiсть за : довгостроковими зобов'язаннями - 17329.8 тис. грн. 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 4721.1 тис.грн.  
Поточнi зобов'язання за розрахунками:  
- з бюджетом - 271.1 тис.грн.  
- зi страхування - 0 тис.грн.  
- з оплати працi - 0 тис.грн.  
-Iншi поточнi зобов'язання - 47883.2 т.грн. 
 

 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватна аудиторська фірма  "ЕКСПРЕС-АУДИТ" 



Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21341857 

Місцезнаходження 29000 Хмельницька область . м. Хмельницький, вул. Соборна,  будинок 56, 
кв.1 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0452 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2018 

Міжміський код та телефон (0382) 76-30-83 
Факс (0382) 76-30-83 
Вид діяльності Аудиторська діяльність 
Опис Підготовка звіту з надання впевненості 
 
 
 



 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "ПРАГА АВТО" за ЄДРПОУ 31167690 
Територія  м. Київ за КОАТУУ 8038600000 
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне 
товариство 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ТОРГІВЛЯ АВТОМОБІЛЯМИ ТА 
ЛЕГКОВИМИ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 

за КВЕД 45.11 

Середня кількість працівників  2   
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   
Адреса 03142 м. Київ м. Київ вул. Академiка Кримського, буд.27 (044) 207-
77-00 
 
 

  

 
 

1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м  

   
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
               І. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби:  1010 30051.2 32766.8 

первісна вартість 1011 41881.6 46335.5 
знос 1012 ( 11830.4 ) ( 13568.7 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом І 1095 30051.2 32766.8 
              II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 744.6 384.3 
у тому числі готова продукція 1103 -- -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1704.4 2033.3 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4.4 8.9 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 486.2 5064.0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 4.6 3.9 
Витрати майбутніх періодів 1170 12.4 12.9 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 2956.6 7507.3 
IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 33007.8 40274.1 
 
 
 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 147.5 147.5 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 2.9 3.7 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 43071.6 ) ( 30082.3 ) 
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 
Усього за розділом І 1495 -42921.2 -29931.1 
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 

1595 8400.0 -- 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за : 1610 17329.8 17329.8 

Код за ДКУД 1801006 



      довгостроковими зобов'язаннями 
      за товари, роботи, послуги 1615 1562.6 4721.1 
      розрахунками з бюджетом 1620 189.7 271.1 
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
       розрахунками зі страхування 1625 0.6 -- 
      розрахунками з оплати праці 1630 1.8 -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 48444.5 47883.2 
Усього за розділом IІІ 1695 67529.0 70205.2 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу та групами вибуття 

1700 -- -- 

Баланс 1900 33007.8 40274.1 
 

 
д/ н 
 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 за рік 2019  рік 

Форма N 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 15817.4 10828.5 
Інші операційні доходи 2120 1009.6 191.7 
Інші доходи 2240 6435.7 3147.9 
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 23262.7 14168.1 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 361.4 ) (    --    ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 7350.1 ) ( 4059.6 ) 
Інші витрати 2270 ( 2505.6 ) ( 4913.2 ) 
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 10217.1 ) ( 8972.8 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 13045.6 5195.3 
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    ) 
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 13045.6 5195.3 
 
д/ н 
 
Генеральний директор ________________ Тарасюк Андрiй Дем'янович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Бура Марина Олександрівна 
 (підпис)  

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "ПРАГА АВТО" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну 
iнформацiю емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 
стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 
контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва -Генеральний 
директор Тарасюк Андрій Дем'янович. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
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 

Вид інформації 

1 2 3 
25.03.2019 25.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                        

26.04.2019 26.04.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    
26.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            
31.10.2019 31.10.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
24.12.2019 24.12.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                     
27.12.2019 27.12.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                          

 
 


