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1. ОРГАНIЗАЦIЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДIЯЛЬНОСТI
1.1. Загальна iнформацiя про Компанiю
привАтнЕ АкцlонЕрНЕ товАриСтво,,гАлиЧинА-Авто" створене, як акцlонерне товариство,гАличинА-Авто", заре€строване Виконавчим KoMiTeToM ЛьвiвськоТ MicbKoT Ради 06 лютого 20О4 року.Згiдно Протоколу позачеfrгових Загальних зборiв акцiонерiв Товарисгва кГаличина-двто> Серiя УДК Ne025494 вiд27,L2,2Оl6р,прийнято рiшення про змiну типу товарисгва з публiчного на приватне, таЗаТВеРДЖеНа НОВа РеДаКцiя Стаплry ПРИВАТного АкцlонЕрного товАриствА кгдличинд_двто> (далi- ктовариство>), flaTa державнот реестрацii вiдповiдних змiн в €диному державному реесгрi юридичнихосiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань - 28 грудня 2016 року, що пiдтверджу€тьсяВитягом з €flР, номер запису 1001928070.

Юридична адреса Товариства - УкраТна, 7gо4о, м. Львiв, вул. Городоцька 282, фактичнемiсцезнаходження товариства спiвпадае з юридичною адресою.Телефон 2з2-о7-54,факс 2з2-07-4О.
Генеральний директор - Зiнкевич Надiя Володимирiвна (з 01.04.2008р. по теперiшнiй час.);Головний бухгалтер - Козак Bipa Василiвна 1з ZВ.ОЭ.ZОlЗроку по теперiшнiй час.)Товариство заре€строване платником ПflВ, у ЗалiзнЙчному ОflПl гч доС у ЛьвiвськiЙ областi, м. Львова ,iндивiдуальний номер платника пдв - 328012313034.

товарисrво дочiрних пiдприемств та фiлiй не мае.

Товариство не володiс корпоративними правами в господарських товариствах, спiльних пiдприемств нема€.

OcHoBHi види дiяльностi згiдно КВЕЩ:

ПРАТ "Галичина-Авто" входить до УкраТнськоТ АвтомобiльноI КорпорацiТ (УкрДВТО) i с офiцiЙнимпредставником автомобiльних брендiв Mercedes-Benz, Jeep, , Chevrolet, ZAz, KlД.,Chery, Lada, ТДТД, l-Vап.На протязi ycix лiт cBt

:го 
iснуваНдя, пiдприемствО динамiчно розвивалось i займае лiдируючi по."цiТ r.

Торгiвля iншими автотра нспортн ими засоба ми

Вантажний а втомобiл ьн ий трЪ нЙffi
Складське господа рство

Виробни цтво дере в'яноТ рри
Опис дiяльностi ТоварЙтва



автомобiльному ринку Львова iЛьвiвськоТ обласгi. fliяльнiсть компанiТ ПРАТ ''Галичина-двто'' ведеться у5агатьох напрямках: гарантiйне та пiслягарантiйне обслуговування автомобiлiв, ремонтта продаж
запасних частин.

1*1 Iсторiя Товариства
ПАТ "Галичина-Авто" було створене як Вiдкрите акцiонерне товариство ''Галичина-Двто'',

зареестроване Виконавчим KoMiTeToM ЛьвiвськоТ MicbKoT ради у лютому 2ОО4 року та продовжу€ свою
:iяльнiсгь як Публiчне акцiонерне товариство "Галичина-Авто" у зв'язку з перейменуванням згiдно з
рiiuенням 3агальних зборiв акцiонерiв вiд 15 березня 2ОlО рокута приведенням його дiяльностi увiдловiднiсгь до 3акону Укратни "про акцiонернi товариства", Товариство € правонаступником
Вiдкритого акцiонерного товариства "Галичина-Авто", що було створене шляхом видiлення зi складу
Акцiо нерного това риства вiдкритого ти пу''Л bBiB-ABTo''.

1,5 травня 2О12 р. вiдкритгя оновленого автосалону кГаличина-авто)). оновлений сучасний автоцентр
по€днав в собi просторий автосалон, мага3ин фiрмових aKcecyapiB та запасних частин та станцiю
техн iчного обслуговуван ня.

05 квiтня 2013 року вiдбулось вiдкритгя дилерського центру Mercedes-Benz.

27,t2,2оtбр, прийнято рiшення про змiну типу товариства з публiчного на приватне, та затверджена нова
РеДаКЦiЯ СТаПЛУ ПРИВАТНОГО АКЦlОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кГАЛИЧинА-АвтоD (далi- ктовариство>).

) РЕЗУЛЪТАТИ ДIЯЛЬНОСТI
2.1 Аналiз реалiзацiТ автомобiлiв.

в 2019 роцiбулО реалiзовано 40О нових автомобiлiв, що на 5з автомобiль, або 15,з%6iльше
порiвняно з 2018 роком.

Найбiльшим попитом в 2019р як i в 2018р корисryвались автомобiлi KlA. В 2Оl8р було реалiзовано 126автомобiля, що складаез6,21yо вiдзагальноткiлькостi Bcix реалiзованих автомобiлiв. По вiдношеннюдо
2019р реалiзацiя автомобiлiв КА збiльнилась на 117автомобiлiв,що склада€ g2,g%

Друге мiсце згiдно рейтингу продажу нових автомобiлiв займае Мерседес (легковий). Реалiзацiя в 2019
роцi складае 80 автомобiлiв, що на двадцять автомобiлiв менще порiвняно з 2018р, i 2О% вiдзагальноТ
кiл bKocTi реалiзованих автомобiлiв.

Трете мiсце посiдають автомобiлi ЧЕРl за результатом 2019р 45 автомобiл.iв, що менше на ].0
автомобiлiв , порiвняно з 2018р, i складають 7!,ЗО/о Вiд кiлькосli Bcix реалiзованих автомобiлiв.

Решта автомобiлiв (3А3,шЕврОлЕ,вА3, джип) були реалiзованi на загальну кiлькiсть З2автомобiля, щосклало 8%.

Загальна сума реалiзацiТ автомобiлiв в 2019р склала 279 000 377

грн, lцо на 10238085 грн бiльше , порiвняно з 2Оl8р. Вi[повiдно валовий дохiд вiд реалiзацiТ автомобiлiв
в 2019р склав '|3 456 799 грн, що на 2153496 грн-бiльше , порiвняно з 2018р.

a



Факт реалiзацii а втомобiлiв Галичи на-Авто в 2OL8 l 2019 рр;
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cHERY 55 45 -L8,2o/o
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7-рZ 2з 8 -65,2О/о

цDА 24 10 -58,ЗОlо

Всього: з47 400 *15.Зоlо

ý Ряд2

ý Рядt



! :::9 роцiу зв'язку з припиненням виробництва автомобiлiв ЗАЗ, продажi впали на 65,2Yо.

Фiнансовий результат вiд реалjзацiТ автомобjлiв за2Оt8|2019 piK.:

2.1. Аналiз реалiзацii автомобiлБ
i 2019 роцi у Львiвськiй обласгi було придбано З 746 новихлегкових автомобiлiВ, Що на 5,З7оr,енше, нiж в попередньому роцi. На першому мiсцi за кiлькiстю реалiзованих автомобiлiв бренд
Renault, на другому KIA, на третьому Toyota. Бренд Renault зумiв наростити продажi у звЪзку з
3акриттям пiд кiнець року значнот кiлькостi автомобiлiв пiд flержавну програму сiльськот
медицини.

Двадцятка лiдерiв у насгупнiй таблицi.

Продаlкi нових легкових автомобiлiв за марками у Львiвськiй обл. 2018/2019 рр.

МаРка 
G'

12 Mic. 2018 12 Mic.2019 3мiни,Yо

RENAULT 409 554 +35,5

KlA 364 55з +51,9

тоYотА 360 481 +33,6

NlSSAN 205 219 +6,8

VOLKSWAGEN з42 z19 -36,0

SKoDA 189 208 +10,1

BMW 155 1з9 -10,3

HYUNDAl 1зз 1з0 -2,з

PEUGEoT L64 122 -25,6

SUzUKl 134 104 -22,4

a

2018piK, тис. грн 2019 piK, тис. грн

-ззtsа Сума доходу
-::ару l (без ПДВ)

Сума
собiвартостi
(без ПflВ)

Сума
валового

доходу

Назва

товару
Сума доходу

(без ПflВ)

Сума
собiвартосгi

(без ПflВ)

Сума
валового

доходу

дs-:цпобИi 
r

э 268762292

з,:: -яьtен i

I

257 458 988
11 зOз 30з

Автомо
бiлiв

асорти
MeHTi

279 000 377 265 543 578
1з 456 799



AUDl 226 98 -56,6

MERCEDES-BENZ 169 96 -4з,2

clTRoEN 85 9о +5,9

LEXUS 89 87 -2,2

MAzDA 156 77 -50,6

MlTsUBlSHl 87 74 -L4,9

FoRD 160 70 -56,3

cHERY 51 68 +3з,3

SEAT 27 54 +100,0

voLvo L7 4L +L41,2

фр: УкрАвтопром

}lезважаючи на той фаý, що марка kIA знаходиться на другому мiсцi, поступаючись всього
,шше 1 автомо6]лем по кiлькостi ресстрацiй у 2019 роцi, автомобiль КIД Sроrtаgе став
бевагвречним лiдером у регiонi

Продахti нових легкових автомобiлiв за моделями у ЛьвiвськiЙ обл.2Оt8|2019 рр.

i Марка
l

Модель 12 Mic. 2018 12 Mic.2019 3мiни,Yо

KIA Sportage 246 471, +91,5

UYOlA RAv-4 106 205 +93,4

RENAULT DusteF 165 20L +21,8

RENAULT Sandero 7L 150 +11].,3

REmAULT Logan 98 139 +4J.,8

ToYoTA Land cruiser prado 42 ].09 +159,5

iaýSAN Qashqai 77 95 +2З,4

SKoDA Octavia 82 88 +7,З

}mrNDAl Tucson 64 77 +20,3

iýSAN X-Trail 58 74 , +27,6

,lфю: УкрАвтопром



l"-ё-3i,ючи минулиЙ piК, слiд зазначити, що iмпорт вживаних автомобiлiв з-за кордону не-Еп]l]0 сгав домiнувати на первинному ринку легкови& а перевищив реалiзацiю нових легковихэе-:*,обiлiв майже в 10 раз. До змjни сгрукryри ринку на користь iмпортованих, що були уГ:Е,v,ст}rвання (далi - б/в) призвела дiя тимчасово знижених ставок акцизного податку на TaKiз_-:*обiлi. Львiвська область лiдируе в YKpaTHi

Ринок 6/у, r*T

ж ринак 6/i шт

8fr
о1 й

$S}::;:t*.i-ý"*tX}'S"t*:{

: 2019 роцi у Компанiею Галичина-Авто було реалiзоЬано 400 нових автомобiлiВ, Що на 15,ЗОlо
5':ЫJЗе, НiЖ В ПОПеРеДНЬОМУ Роцi. НаЙбjльше продажi зросли по бренду JEEp +167% та кIд +3За:, у звЪзку 3 припиненням виробництва автомобiлiв ЗАЗ, продажi впали на 5зоh,-:,/пиненНям постачання Сhечrоlеt продажi впали на 62,5О/о.
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2.2. АнаЛiз реалiзацiТ запасних частин та реалiзацii послуг cepBicy.

Реалiзацiя запасних частин в 2019 роцi збiльшилась порiвняно з 2018р на 702,9Yо
в рейтингу торгiвельних марок перше мiсце займають запчастини до вантажних

.втоrtобiлiв i автобусiв. В 2019р вони були реалiзованi 2798122 грн, що склада€
_ 61.-l%порiвняно з 2018р.

Друге мiсце в рейтинry займають запчастини КЩТ. В 2019р вони були реалiзованi на
;1ъп 567022 грн, що бiльше на 54,7|О/о, нiж в 2018р,

Наступну стрiчку в рейтингу займають запчастини KIA. в 2019р вони були реалiзованi
;э crlt1,4 493 952 грн, що бiльше на19,64Yо нiж 2018р.

Реалiзацiя запасних частин }OLS | 2Оl9рр

Реа.-liзацiя запасних частин в
2018 роцi, тис. грн. без ПЩВ

Реалiзацiя
запасних частин
в 2019 роцi, тис.

грн. без ПflВ

Щинамiка реалiзацi'i
запасних частих в

порiвняннi з 2017 роком

30 294 04з 31 184 673

102,9"/о

Реалiзацiя
запасних

частин всього
(без ПЩВ) 2018

Реалiзацiя
запасних

частин всього
(без ПflВ) 2019

Щинамiка реалiзацii
запасних частих в

порiвняннi 2019 з 2018' 
роком

Рза.:зацiя запасних
=-g:-lrH ЗIП 7 700 |49 5 958 889 77,з9уо

?sа::здIiя запасних
*-._'-iH ЗАЗ 22L7 50l 1 952 185 88,04%

_- зL::зацU{ запасних
:;.d,;]i:i л}'-ШЕВР олЕ 2 002 92з 2 058 629 l02,]\Yo

-_j- i] 
"

iiIЕвролЕ- I 241 ,l59 |2,9IYo

_- *r::,.:::iя запасних
s.,с:*r:- оПLlЬ 655 088 361 783 55,2Зуо

t



Реатiзацiя запасних
кгпн ВаЗъ
Реатiзацiя запасних
чrтяЕ до вантажЕих
шюмобiлiв та
тrобчсiв
РЁаdзацiя запасних
.EETKE МЕРСЕДЕС
Fеа;iзацiя з.}пасних
.ETEE ЧЕРI,
ЛЕНД,Iдрк

Fеатfuащiя запасних
IErTEE iЕшЕх
ш"гачаrьникiв

4 746 4 605 97,03о^

2798l22 4 534 174 l62,04oA

8 06з 26з 9 053 00з l12,27Yo

7з7 з48 556 888 75,5Зуо

1 990 98з 1 643 з84 82,54уо

rвтзацИ запасних
втш KIAъ
Реатiзацiя запасних
gтш КДlI
Всъоrо

з 756 168 4 493 952 Ll9,64Yo

366 5l1 567 022 I54,7lуо

30 294 043 31 184 673 103о/о

a



Реалiзацiя запасних частин всього (6ез ПflВ) 201S
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i:il:#: Реалiзацiя запасних частин всього (6ез Пflв) 2о19
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Ьлiзацiя запасних
rErcTиH в 218 роцi,
тяс- rрн. без ПflВ

Реалiзацiя запасних
частин в 2019 роцi, тис.

грн.6ез ПflВ

fl инамiка реалiзацiТ запасних
чаGтин в порiвняннi з 2018

роком

?2 134 831 21 939 5,10,00 99,L2%

Реаrriзацiя запасних частин через послуги cepBicy в в 2018/2019

Реалiзацiя запасних частин через
послуги cepBicy в в 201S|2ОL9

Реалiзацiя
запасних

частин в 2019

роцi, тис. грн.
без ПДВ

5о%

Реалiзацiя
запасних

частин в 2018

роцi, тис. грн.
без ПДВ

50%

KblticTb обслуговуваних автомобiлiв з поточного ремонту у 201S/2019 р.

lсlлькiсть
Сgщовyваних
гlшобiлiв у

2[118p.

кiлькiсть
обслуговуйlних
автомобiлiв у

2019р.

39ш 71'84 L82,8%

a
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Кiл bKicTb обслуговува н их
автомобiлiв з поточного ремонту у

2OL8|2OL9 р.
8 000

6 000

4 000

2 000

0

Кiл ькiсrь обслуговуваних
автомобiлiв у 2018р.

Кiлькiсть обслуговуваних
автомобiлiв у 2019р.

ýплiс,ь обслуговуваних клiентiв з гаранТiйного ремонтУ у 2018/2019 р.

угOвуваних

-mПобiлiв у
201tp.

9 Кiлькiсть
обслуговувацих

автомобiлiв у 2019р.

Щинамiка обслуговувацих
автомобiлiв у порiвняннi з

2018 рокомо Уо

35l
412 .,L17,з8%

a
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Кiлькiсть обслуговуваних клiентiв з
гарантiйного ремонту ч 2OL8|2019 р.

ж Кiлькiсть обслуговуваних автомобiлiв у 2018р.

ж Кiлькiсть обслуговуваних автомобiлiв у 2019р.

tJ. ЛIКВIДНIСТЪ ТА ЗОБОВ,ЯЗАННЯ

_ - -filcTBo }npaB.lllc своею лiквiднiстю для забезпечення безперервноi дiяльностi в
,*fiн:,-:,'г, 1,lа;'iбr-гньоrry i одночасноi максимiзацiТ прибутку акцiонера за рах}.нок оптимiзацii

-]" .t i ,-i _ 
--зннJi позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно перегJuIдас

;*Т r*,l-, Jзtlго капiтап,. На ocHoBi результатiв такого перегляду Товариство вживас заходiв
,;-]I ]|:, __:*а__-\ъаннJ{ загатъноi стр}ктури капiталу шляхом eMicii нових акцiй/залуrення нових
i1,1 :"-,i -: -: a":зт\-тного капiтаIry, а також отримання нових фiнансових допомог або погашення
_ :- "*, : _ _,,э,_.r.ргованостi.

ý,

,;*_r ._:KBi:HocTi Товариства ретельно контролюеться i управляеться. Товариство
i]rril i ']I;l:З'.a ПРОЦеС деТаJIЬНОГО бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб
;:] i: - :.r::a IаJIвнiсть'адекватних коштiв для виконання своiх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть

*iL--];i * l: з,з:лtства с зьtiнними i залежать вiд обсягу реалiзованоi готовоi продукцii.

]с*:r*l- ; HaHcoBi зобов'язання Товариства включають позики, торговельну та iншу
,,lt rgJ.,-:::э-,,, заборгованiсть, а також iншi довгостроковi зобов|язання. основною метою даних
шп"+а,йfri::;лl 1нrгрументiв € залучення фiнансування для операцiЙноi дiяльностi Товариства.
il,i$"ill:й:-:э,.tае рiзнi фiнансовi активи, TaKi як iнвестицii, що оцiнюються по справедливiй
ýaý-'?:l:* -:эез прибрки i збитки, безвiдсотковi позики пов'язаним сторонам, торговельна та
i,ф1__i :зa -: эська заборгованiсть, грошовi кошти та Тх еквiваленти.

_-ъt"]цш -: : i ,э,,,дня 2018 року фiнансовi iнструменти Товариства були представленi насryпним чином:

a
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Фir,внсов] активи

-: !,-э вел ьна та iH ша дебiто рська за боргова н icTb

-]rj_Ёtsi кошти та ix еквiваленти

tsсього

lDHra.rcoBi зобо в'яза н ня

-:,r,-: ёя*.л ьн а та i н ша кредиторська за борго ва н icTb

|нl]цх * э Фоткостро ко Bi зобов'яза н ня

Пшого

тис. грн.

16331

6430

z276L

тис. грн.

22625

t957

24582

4. ЕКОЛОГIЧНI АСПЕКТИ

С.а.Рецiо*tаl, ьн е ви ко риста н ня води.

3,;-свlдно до галузевоТ струкryри Товариство належить до категорiТ торгових пiдприемств та
п]J[mEt.€liсTэ, якi здiйснюють cepBicHi послуги. В роботi використову€ться замiна iснуючих водомiстких
E{ii*rtr,TrCr:il на бИьш прогрефlвнi, так на миЙках BcTaHoBheHi мащиномиючi агрегати, якi при мийцi
tf,Т:пШ€r---'Э tsнкОРиСтовують великiЙ тиск, таким чином використовують малi об'€ми води, в ryалетах
rfu:is-tе- бачки з системою eKoHoMiT води.

{ДЭЬт -"пlнrrя вiдходами.

fo*roттлдrск з:,йснення виробничо-господарськоТ дiяльноari Тоarрraтва угворюються обсяги вiдходiв
МГ: -Еrj].r€НнЯ

Пшфй ::€*е-,F поводження з вiдходами у Товариства - це впроваджена система збирання сортування
1п шг*шллЕlln{я вiдходiв на тимчасових маЙданчиках на пiдприемствах, у зв'язку з вiдсутнiстю технологiй
шшй:х" -.*7-1 iза цiя вiдходi в То ва риством не вико F{у€ться.

rfu Цшlцiв. 3 Товарисгвi розроблений та ..rrерд*", ий план розмiщення, або мiсце, тимчасового
МПРЦ.:tп*m ь:rсдiв з чiтким визначенням дiльниць по видам та класам вiдходiв з вiдповiдним
---тйфr.

Еryпэltlнп пiдtодiв роздiльно по видах, класах небезпеки та iнших показниках сприя€ бiльш
mn@il(allrbri'cffl :}озмiщенню i здiйснюеться за умов недопущення шкiдливого впливу на навколишн€
тrтlдfilпirшrt]ils :J: iлФв'я люде й у ле рiод iiн ьо го тимчасового розмiще н ня.

a" 
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-рн тимчасовому розмiщенню вiдходiв встановлено короткий TepMiH знаходження кожного виду
:,-,эдiв у мiсцях складування, вiдповiдно до екологiчних вимог, з вжиттям заходiв, спрямованих на
,; j:зпечення охорони навколишнього середовища мя подальшоТ передачi лiцензованим органiзацiяlи
- -: -сдальцого транспортування, переробки, угилiзацiТта знищення.

-:" транспорryваннi вiдходiв не допуска€ться причетнiсть cTopoHHix осiб, KpiM водiя лiцензованих
::-э* зацГfта персоналу пiдприемства, який супроводжу€ вантаж.

i --:зlдальнiсть за безпечне перевезення небезпечних вiдходiв несе лiцензована органiзацiя, якщо не
- ::: -: що нестача чи у шкода сталася не з iT вини (ст. Закону УкраТни кПро вiдходи>).

],: : :tоди, що угворюються, нормують та лiмiryють з метою забезпечення екологiчних вимог
: ; , : *::звства УкраТни, де дIя пiдприемств встановленi граничнi норми та лiмiти угворення i
:,::\l -еr|Ня вiдходiв. В основу нормування розмiщення вiдходiв покладенi: - дозвiльний та
J,**_!аративний принципи, що враховують порядок накопичення, зберiгання, розмiщення вiдходiв на-|:J-::-i пiдприемства, а також умови передачi iншим пiдприемсгвам з метою використання,
: *,:-. : - |iення i рилiзацIr.

-t:Ёr,М,аТИВи й лiмiти розмiщення вiдходiв на пiдприемствi визначають виходячи iз принципiв i критерiТв
*.: : ai l э: - -я, залежно вiд виду, мiсця розмiщення й балансу вiдходiв.

i":за,:6.зенi нормативи й лiмiти погоджують iз територiальними органами УкраТни.

{ j Эр,яди парникових газiв.

i -::::":-зi проведена iнвентаризацiя та отриманнi дозволи на викиди забруднюючих речовин в
i*'пt; ;3o=_a повiтря сгацiонарними джерелами. Товариство не мае виробництва та джерел пов'язаного
s.Ё:.' ; _ -]i., _арникових газiв.

{, ( ] ,; * i. вання електроенергiТ.

-i"i-r - 1

{

э,роваджуються енергоефективнi 3аходи та всгановлю€ться свiтлодiодне освiтлення, тощо.

СОЦIАЛЪНI АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА

i - ]&Шш.- :-:-:Ч На ПРТЯЗi 2019 РОКУ ЗаГальна чисельнiсть працiвникiв складала 65 працiвникiв. при цьому
iii"ttLi-,ij ф "*]' :,З ,:: Э:JХ ПОСаДаХ СКЛаЛа б працiвникiв/ що склада€ 9 вiдсоткiв вiд загальнот кiлькосгi працiвникiв.

Таблиця 5.1.

За.,а-ль+rа кiлькiсть працiвникiв та частка жiнок на керiвних посадах у 2019 по пiдприемству

3агальна
чисельнlст

ь (в т.ч.
декретнi

та
сумiсники)

кiлькiсть
працiвникiв,

KoTpl
знаходяться в

декретнiй
вiдпустцi

Сумiсники

чисельнiсть
керiвного

Gкладу
разом 3

сумiсниками
(жiнки)

чисельнiсть
керiвного

складу разом
з сумiсниками

(жiнки), О/о

ц ]]llll !lшi$tilф]l,, {lE- , 65 2 5 6 9

о
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,,€- tадровоi полiтики ПРАТ <Галичина-Авто>> - пiдбiр, rгримання та змiцнення ефекгивноТ команди, нацiленоТ на::|_;--ення результаry, пiдвищення ефекгивносгi роботи пiдприемсгва i кульryри обслуговування населення.

:,l=*:,:,lи на брак якiсного персоналу в цiлому на ринку працi Укратни, система пошуку i пiдбору персоналу;l:aм. a]ЬСя На ПРИНЦИПаХ:

jz. ] ЭrlСТ?ННЯ Bcix можливих внррiшнiх i зовнiшнiх джерел;

-€:Ё-iа внррiшнiм кандидатам i рекомендацiям працюючого персоналу;

:- ],::aJa з навчальними закладами та система наставництва молодих фахiвцiв;
*,--,: т 3праця з мiським та районними центрами зайнятосri населення.

-;/ i" ,iэpi кандидатiв в першу черry основною вимогою е вiдповiднiсгь професiйнiЙ квалiфiкацii, необхiднiЙ дляь ,:{.l-: - ефекгивного виконання роботи за вiдповiдною посадою без огляду на BiK, сгать, релiгiйнi та полiтичнi- : , -;;, -юте| при недосгатнiй квалiфiкацli (зважаючи на брак вiдповiдних фахiвцiв) на робоry приймаються менщ'Зй-;;', :эа-ti кадрИ, якi засвоюЮть необхiднi навички за посадою при допомозi колег по роботi.
]Ё*рр, : -э,сритетних напрямiв кадровоi полiтики е професiйний та особисгiсний розвиток персоналу Bcix категорiй,
фfr..].!}*-; ,,:iиивосгi професiЙного вдосконалення та карЪрного просування за допомогою
*.:л:-:iil :сз3}{тку персоналу, розроблених та рекомендованих корпорацiею <<УкрАВТО>:

, професiйна пiдготовка молодi та практика на виробництвi - це спiвпраця з профiльними учбовимизакладами; НУ <<Львiвська полiтехнiка>>, Аграрним унiверситетом (механiчний факультет), ВПТУм.львова, lло гоryють фахiвцiв вiдповiдного напрямку.
, Сисrематичне навчання за програмами пiдвищення квалiфiкацii (дисганцiйними та сгацiонарними), якiслрияють 3асво€нню працiвниками бiзнес-сгандартiв провiдних свiтових автовиробникiв, вивчення:СВИХ МОflИфiкацiЙ обладнання та дозволяють пiдтримувати piBeHb квалiфiкацiТ на мiжнародному piBHi,, !'часгь у програмi формування ефекгивного кадрового резерву управлiнського складу <<Курс, э ;l5рнього керiвника>>.
, -;ивiдуальний професiйний розвиток (самосгiЙне навчання) - пiдвищення квалiфiкацii повЪзане зiзчiною законодавчоТ бази або потреб бiзнесу,

i: -:,:,-:ами розвитку працiвникiв направленi на пiдвищення ефекгивносгi i реэультатiв роботи, а також"]_" *,*Ёл-,*;_ :. эс1 послуг сервiry,Ъкi надаються клiентам,

rlll,:x: , 50о/о працiвникiв, якi працюють в Товарисгвi сгаж роботи перевищу€ 10 poKiB, що нада€ правоШ,tцп*" 1д:а:,Е.э.i пр вiдповiдну сгабiльнiсгь та розвиток пiдприемсгва.

};-'l,,-, ,=аг/ Тойрисгво придiляе сисгемi мотивацii cBoiX працiвникiв.

] -е,;' -ерry, це офiцiЙне працевлашryвання та офiцiйна'i своечасна оплата працi, визнання внеску у;]эiшr!ilт:t -;-:0.€ц:тва та досягнення працiвника на своему piBHi.

ii*,-rэе н сuе ма€ система навчання персоналу повнiсгю за рахунок коштiв пiдприемсгва, що да€ змоry
l];lПll *i],ilP' -]Ё*f,-lliЭВi ПРОфеСiЙНО РОЗВИВаТИСя i невпинно вдосконалювати свот вмiння та навички.

] ,щ:-:*: э,€начення/ признання та нагородження кращого за професiею у 2018 роцi працiвники беррь участь..t]Ш]]I,' *,r' l ..]* г, ],]iх 
" Кра щиЙ за професiею>> :

, ,:е-,) 1-.]саР з ремонry елекгрообладнання)>

(,| Jй-Lr,/,; 1-.эсар з ремонry автомобiлiв (ходовик/моторисг)>

( . !;&L_.pti .,:- э/л ьта нт з торгi вля запасним и частинами >>

,Jлi:r;,r;i ,,]*31,1.]ьтэнт по роботi з клiентами cepBiry>>.

a
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У номiнацii <Кращий слюсар з ремонry автомобiлiв (ходовик/моторисг)> працiвник Товарисгва зайняв трете
,* :,*: ОТРИМаВ ДОДаТКОВУ ГРОШОВУ ВИНаГОРОДУ,

Важливою частиною кадровоТ полiтики € 3абезпечення належних умов працi персоналу та безпецi на робочих
", __*: r, Iнженером з охорони працi за допомогою керiвникiв пiдроздiлiв в повнiй Mipi та вiдповiдно до вимог
":":*]давства вирiшуються питання забезпечення здорових та безпечних умов працi працюючих/ попередження
: :,:,:iичого травматизму i професiйних захворювань, На посгiйнiЙ ocHoBi проводяться iнсгрукгажi з охорони працi,
- : , =',-rO'i безпеки, цивiльного захисry. KpiM того, придiлясгься увага проведенню профiлактичних робiт щодо
_",-:-iщення причин та,попередження нещасних випадкiв на виробництвi, проводяться обсгеження Bcix пiдроздiлiв
-. -,: эtсгiв на предмет дотримання ними вимог законiв УкраТни <Про охорону працi>>, <<Кодексу цивiльного захисry

"],] -,')>l <<Правил дорожнього руху>> та iнших iнсгруктивно-нормативних документiв по oxopoHi працi, пожежнiЙ
:'j-=_ та caHiTapii виробництва. Bci працiвники забезпечуються змiнним форменним одягом та предметами
_- : -,зльногозахисту,

-:вариство на посriйнiй ocHoBi контролю€ та вжива€ заходiв, направлених на попередження зловживань та
-1:_t*€-tя матерiальних цiнносгей пiдприемсгва шляхом систематичного контролю за роботою пiдроздiлiв та
'::_:-"i.З; за результатами перевiрок, iнвентаризацiй тощо проводяться внррiшнi розслiдування i накладення
;. :- -- -эрних стягнень для запобiгання конфлiкту iHTepeciB, дотримання високих сгандартiв професiйноТ етики та
. ,,- -*:-э виконання обовЪзкiв.

5. ризики

."з*ачення комерцiйних та/або фiнансових ризикiв враховуються ризики, якi пов'язанi з
- : - -: ,,, господарськоТ дiяльностi, lцо впливають на умови операцiL а саме:

'", э*" нення рiвня споживчого попиry на товари (роботи, послуги), вiдповiдальнiсть за викуп
: - 

,] -] з:ру у Постачальника;

:", :'":И РИНКОВих цiн на придбанi товари/послуги внаслiдок змiни економiчноТ кон'юнкryри,
., _.io вих умов;

: ."1 ".. : -:*,нення зап€сiв, втрати товарами споживчих якостеЙ;

: ], ".-." -:з'язанi iз втратою майна чи майнових прав;

: ': ", *: ::ЭТРИЦання доходiв, якi пов'язанi з гарантiйними ремонтами;

: ': "," -:з'язанi iз змiною офiцiЙного курсу гривнi до iноземноТ валюти, встановленого
- j _ : -з -э*,,\i банком УкраТни, процентнихставок, кредитнi ризики;
- " - - "':,,'-"*эХi. (комерцiйнi) ризики, пов'язанi iз здiйсненням стратегiчного управлiння,
ii , " t:,_..:_,. * нову полiтику та стратегiю реалiзацiТtоварiв (робiт, послуг).

Таблиця 6.1
-€;€-- , оСНоВНих функцiй, якi виконуються та не виконуються Товариством

транспорryва

ння ToBapiB;,J ,,, *- - * : : --: :: -э чи роздрiбного продажу та зберiгання ToBapiB;
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, -: - з ння послуг з ремонry, гарантiЙного обслуговування;

, .: -ення бухгалтерського облiку;

-_ J,.дg q ц g обслуговува ння;

- ]з:зННя та/або професiйна пiдготовка, перепiдготовка або пiдвищення
. 
"а 

-:фiкацii персоналу;

. , :: - ети н г, реклама ToBapiB (робiт, послуг).

3"cHoBHi функцii Товариства, якj виконуються або не виконуються
в господарськiЙ дiяльностiта опис ризикiв

о Придбання ToBapiB
/ рuзuк знuження рiвня спожuвчоео попumу на mоворч (робоmu,

послуzч)

/ рuзuк змiнч puHqoтux цiн на прudбонi mоворu/послуzч внаслidок
зм i н ч е ко н о м iч н o| ко н' ю н кmу р u, i н tu ux р u н к ов u х умов.

iiдставою мя закупiвлi автомобiлiв та запчастин необхiдних для
забезпечення основних видiв дiяльностi Товариства е план закупiвель
-эварiв, який склада€ться за перiод, вiдповiдниЙ TepMiHy поставки, але не
,.,ен ше одного кварталу.

--,зн закупiвель - це документ, що мiстить номенклаryру покупних ToBapiB,
,""й виражений в кiлькiсному i грошовому вимiрi, в якому наводяться
в::l,tосгi про обсяги ToBapiB, якi необхiдно закупити з метою забезпечення
- -э:i8 продажу автомобiлiв iзапасних частин. План закупiвлiоформля€ться
э ::овiдно до затвердженоТ форми.

-зявнiсть не проданих / не використаних ToBapiB врахову€ться при
-":а HyBaHHi насryпногО перiоду.

-.TaH закупiвлi узгоджуеться наприкiнцi кожного року з Постачальниками
эвтомобiлiв та запасних частин i е обов'язковим до виконання. У Товариства
э,,лникають ризики закупiвлi ToBapiB у Постачальникiв, в той час коли
-эвариство ще не мае свого Покупця.

:эбто, у ТоваристВа € ризик зниження споживчого попиry на товари (роботи,
,эслуги), а також вiдповiдальнiсть за викуп цього товару у Постачальника.

r i - л€н€ння оптового чи роздрiбного продажута зберiгання товару
: -э -" зчецiнення зqпосiв, вmраmч mоваромч спожuвчuх якосmей;

: -: -- -, пов'язонi iз вmраmою майно чч мойновuх пров;

i]":*зэ використовуе у роботi транспортнi компанiт та не здiйсню€ транспортув
,, i-:,.,:5iлiв/запасних ча{lин. Ризик пошкодження ToBapiB пiд час транспортув

страхування;

операцiТ з

фiнансовими

установами.
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-ежить на транспортнiй компанiТ.

: ээриство страху€ свiй товар у страховiй компанii.
-]ээриство не мае ризикiв щодо транспорryвання та страхування товару, так як згiдlно з

,l"1оВами поставки ризики пошкодження ToBapiB пiд час транспорryвання лежить на-Dанспортнiй компанii, а ризики компенсацiтзбиткiв - на страховiй компанiт.
] -:ir же час Товариство зберiгае Товари на cBoix складах, в тому числi на вiдповiдальному

з5ерiганнi томУ виника€ ризики, якi пов'язаннi з знецiненням запасiв, втратою
:-]оживчих якостей, а також ризики, якi пов'язанi з втратою майна чи майнових праt}.

НаданнЯ послуr з ремонти гарантiйного оБпу;"у""'.""
-зчк не 0ооmрuмання OoxodiB, якi пов'язанi з еаранmiйнuмч ремонmамu;
э эантiйниЙ перiод:

: j.,лслюетЬся з дня продажу транспортного засобу першому покупцевi;
:: -асом i по пробiгу вказу€ться в СервiснiЙ Книжцi.

" -эодажу транспортного засобу покупцем протягом гарантiйного перiоду, ча(:тина:.-- йного перiоду, що залишилася, використову€ться новим власником.
:"--iHi зобов'язання включають в себе будь-якi peMoHTHi роботи, виконання яких
: j , - -е пiд час гарантiйного перiоду для усунення заводських дефектiв.
- - : - -э са Нтiйнi роботи обмежуються ремонтом або замiною дефектних деталей.

-: -,эект виявлений в деталi вузла чи агрегаry автомобiля (автобуса) i цю деталь,пегко-ll*,l ТО гарантiйниЙ ремонтздlйснюеться шляхом замiни цiеТдеталi.
-: :-регаТiв у зборi передбачена у випадках:

, якщо несправнi деталi не можугь буги окремо вiдремонтованi
причин;

або замiненi з ряду
, якщо пошкодження серйозне i замiна агрегаry в цiлому е бiльш економiчною,, нiжзапtiна або ремонт окремих деталеЙ.

',:,-'-iйнi 
ремонти згiдно з процедурами здiйснюеться фiлiями Товариства, якi для tlьогоi,"::":товують власний персонал, ocHoBHi засоби та запаси, та надають вiдповiднi'::-,-", ФiлГi надають дистриб'юторським компанiям акти виконаних робiт на викtrнанi

i : 
= 
-- iHi послуги та на вiдшкодування витрат.

-:'::,1CTBa € ризик не визнання Посгачальником ремонry автомобiлiв як гарантiйного таi ,-:э :но е ризик не доотримання понесених витрат, якi пов'язанi з таким ремонтом.

Ведення бухгалтерського облiку, юрид"ч"е обслуговуван]ня,
навчання та/або професiЙна пiдготовка, перепiдготовка або
пlдвищення квалiфiкацiт персоналу, маркетинf , реклама ToBalpiB
(робiт, послуг}

] : -","чiсгративнi та управлiнськi функцiТ Товариство викону€ самосгiйно, Самостiйно
, ' ': j ,,t галтерсЬкий, податко вий та управлiнськ ий облiк та пода€ вiдповiдну звiтнiсть до

]: _-: : -оючих органiв, Товариство самостiйно приймае рiшення про використання
"] 

" _ ] 3l'x коштiв на поточних рахунках, Товариство практично самостiйно здiйс:нюе
,: : ",-/iie супроводження своеТдiяльносгi.



Товариство самосгiйно сплачу€ витрати по lТ-пiдтриrrлli
забезпечення тощо), мае власнi сервери електронноТ
а втомобiл iв/за пасних части H/cepBicH их послуг.

зесь персонал працюе в штатi Товарисгва. Персонал
Е+Yючому ринку працi, так i може бри переведений
-эвариство самосгiйно вiдповiдае за прийом працiвникiв
збов'язки.

-ЗВ{tРИСТВо мае власнi a*r"a" (виробничi, офiснi примiщення, складськi примiщення та iH.)
- r4i}€ право здавати'ix в оренду. Товарисгво самостiйно вiдповiда€ за укладання тiаких
,.шговорiв.

&rшlшrr, якi не пов'язанi з реалiзацiею автомобiлiв та запчастин, сервiсного обслуговування
0 тlдпр,r€i{ства вiдсрнi.

Crлпд Наглядовоi Ради Товариства:

Гщ - Козiс Олександр МиколаЙович

f,акретар - Бей Наталiя Олександрiвна

Чrcн - Сенюта lгор Васильович

&цrДдр€кЦТ:

Гчrrrcрlлнrнй дирекгор - 3iнкевич Надiя

Ц*йiii дцшеклдП_- Козак Bipa Василiвна

(телефонiя,

пошти, ма€

iHTepHe1 програмне
власнi бази даних

.ffi
fiдlп*rr*,*ftl'

{tъ:l*&

Володимирiвна

/
/

аrry зiнкевичJ

Товариства наймаеться яFi на
з ]нших пiдприемств Групи.

та визнача€ ii штатнi-посадовi

н.в.
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