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(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 28 

(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). 

 

Голова правлiння    Руднєв Олександр Юрiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський 

молокозавод" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30356917 

4. Місцезнаходження: 46010, Україна, Тернопільська обл., - р-н, м.Тернопiль, Лозовецька, 28 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0352 (56-12-01), 0352 (56-12-01) 

6. Адреса електронної пошти: ter_moloko@reyestr.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): Рішення наглядової ради емітента від 06.09.2022, затверджено рiчну iнформацiю 

емiтента 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://pjsc.molokija.com/ua/press_cent

er 06.09.2022 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не 

включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 

приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу 

рiчної iнформацiї, оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне 

акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, у зв'язку iз тим, що рейтингова оцiнка емiтента або цiнних паперiв емiтента не 

проводилась, через те, що пiдприємство не має державної частки, не є монополiстом, не має 

стратегiчного значення. 

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтанта не розкрита, у звязку з тим що, за звiтний рiк до 

емтента не застосовувалися штрафнi санкцiї. 

Iнформацiя про судовi справи емiтента не розкрита, у зв'язку з тим, що вiдсутнi судовi справи, 

за якими розглядались позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента 

на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи. 

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi 



посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не 

розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 Iнформацiя про будь -  якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах не заповнюється, оскiльки акцiї власникiв  не мають обмеження,  ними  укладено з 

депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного 

iменi, i  їх акцiї  враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента. 

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 протягом звiтного перiоду не було змiн 

акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому знаенню пакета акцiй. 

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, оскiльки  вiдповiдно до вимог рiшення 

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi 

рiчної iнформацiї. 

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, оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне 

акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

тому що Товариство не проводило емiсiї облiгацiй . 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, тому що Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена 

до складу рiчної iнформацiї, оскiльки  вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне 

акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного 

перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду не було 

фактiв викупу власних акцiй Товариством. 

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, оскiльки 

вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває 

таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв 

(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що Товариство не 

випускало iнших цiнних паперiв (крiм акцiй). 

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 протягом 

звiтного перiоду судом чи iншим державним органом не було фактiв накладення обмежень 

щодо обiгу цiнних паперiв Товариства. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" 

не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство за пiдсумками звiтного та 

попереднього рокiв не здiйснювало виплату виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними 

паперами. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки вiдповiдно 

до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку 

iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне 

товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї , оскiльки вiдповiдно до вимог 

рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у 

складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне 

акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" 

вiдсутня оскiльки вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне 

товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

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, тому що Товариство не володiє iнформацiєю про будь-якi договори та/або 

правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 

Товариством. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента, не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки  в  

Товариствi  така iнформацiя вiдсутня. 

Iнформацiя згiдно пунктiв 36-45 Змiсту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало випуску iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 23.10.2000 

4. Територія (область) 

 Тернопільська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 15000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1268 

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

 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

 46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами 

 47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 

2) IBAN 

 IBAN UA263253650000002600601617340 

3) поточний рахунок 

 IBAN UA263253650000002600601617340 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 

5) IBAN 

 IBAN UA263253650000002600601617340 

6) поточний рахунок 

 IBAN UA263253650000002600601617340 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "Масло-Союз" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42531941 

4) Місцезнаходження 

 Обл. Черкаська, р-н Уманський, с. Громи, вул. Центральна, 50 

5) Опис  

 Товариство володiє часткою у статутному капiталi юридичної особи в розмiрi 30%. 

Товариство внесло вклад  до  статутного  капiталу у грошових коштах у сумi  9 000 000,00 грн. 



Представник Товариства бере участь у зборах учасникiв. Товариство є  учасником юридичної 

особи i має права як учасник, згiдно законодавства та статуту ТОВ "Масло -Союз". 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "РIВНЕ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33001, Рівненська обл., м.Рiвне, Дворецька 120 А 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "СТРИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 82400, Львівська обл., Стрийський р-н, м.Стрий, Сидора 4 Ж 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ЛЬВIВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79066, Луганська обл., м.Львiв, Зелена 301 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "IВАНО-ФРАНКIВСЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76019, Iвано-Франкiвська обл., м.Iвано-Франкiвськ, Сагайдачного 48 В 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом  ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29009, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Ярослава Мудрого 2/4 



3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ЧЕРНIВЦI-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 58009, Чернівецька обл., Першотравневий р-н, м.Чернiвцi, Жасмiнна 3 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ВIННИЦЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21021, Вінницька обл., Ленiнський р-н, м.Вiнниця, Келецька 54-В 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ  "ПОДIЛЛЯ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД"; 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 23151, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Носкiвцi, Ленiна 5 А 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ  "ЛУЦЬК-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО  АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43008, Волинська обл., м.Луцьк, Пiдгаєцька 13 А 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ЖМЕРИНСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 23100, Вінницька обл., Жмеринський р-н, м.Жмеринка, Миру 33 

3) Опис 



 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю.Фiлiя здiйснює функцiю 

заготiвлi сировини. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ЖИТОМИР-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10009, Житомирська обл., Корольовський р-н, м. Житомир, Космонавтiв 11 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ТЕРНОПIЛЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46010, Тернопільська обл., м.Тернопiль, Лозовецька, 28 I 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "КИЇВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 03680, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, Столичне шосе, 100 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "УЖГОРОД-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88006, Закарпатська обл., м. Ужгород, Гагарiна 101 офiс 507 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю.Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ОДЕСА-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65098, Одеська обл., Малиновський р-н, м. Одеса, Житомирська 4 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 



без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ВЕЙАВТО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 47707, Тернопільська обл., Тернопiльський р-н, с. Бiла, Промислова, 2 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

доставки i експедирування продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "УМАНЬ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 20300, Черкаська обл., м.Умань, Iвана Гонти 3 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

1) Найменування 

 ФIЛIЯ "ЧЕРНIГIВ-МОЛОКО" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14017, Чернігівська обл., Новозаводський р-н, м.Чернiгiв, Старобiлоуська 63 

3) Опис 

 Фiлiя  є вiдокремленим структурним пiдроздiлом ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

без статусу юридичної особи, яка  дiє на пiдставi положення про фiлiю. Фiлiя здiйснює функцiю 

реалiзацiї продукцiї. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органiзацiйна структура ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" вiдображає мету та завдання якi 

стоять перед Товариством. За потреби вона видозмiнюється.   

Органiзацiйна структура ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" є функцiйною. Функцiйна 

структура Товариства побудована на принципах залучення до керiвництва 

висококвалiфiкованого персоналу, який має вузьку спецiалiзацiю. Дана структура характерна 

високим рiвнем вертикальної диференцiацiї. В Товариствi переважає централiзацiя влади, проте 

у торговiй командi та маркетингу запроваджується активно робота в командах та делегування 

повноважень. Усi працiвники дотримуються правил, норм i регламентiв корпоративної 

культури, якi сповiдує керiвництво Товариства.  

Органiзацiйна структура Товариства являє собою iєрархiю, яка складається iз чотирьох рiвнiв:  

- вищий рiвень управлiння (наглядова рада, правлiння, директори);  

- середнiй рiвень управлiння (керiвники самостiйних структурних одиниць); - первинний 

рiвень управлiння (керiвники первинної ланки: дiльниць груп, вiддiлiв); - рiвень виконавцiв 

(працiвники).  



Основними перевагами функцiйної структури ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" є:  

- виконання завдань, якi потребують спецiальних знань та навикiв; - ефективнiсть в умовах 

змiнюваностi середовища; - постiйне пiдвищення якостi управлiнських рiшень.  

Очолює Товариство Голова правлiння, якому пiдпорядковуються усi структурнi одиницi 

Товариства, зокрема топ- менеджмент, який складається iз наступних керiвникiв:  

- перший заступник голови правлiння вiдповiдальний за технiчну службу та виробництво;  

- заступник голови правлiння фiнансового напрямку;  

- заступник голови правлiння напрямку роботи iз сировиною;  

- заступник голови правлiння напрямку продажiв;  

- директор з виробництва;  

- директор з маркетингу;  

-               директор з продажiв;  

-               головний аудитор.  

Органiзацiйна структура фiлiй (18 фiлiй на Заходi та Центрi України) базується на 

георгафiчному принципi, який передбачає вiдповiдальнiсть менеджерiв на мiсцях за ведення 

справ, в той час як головне керiвництво тримає у своїх руках планування та контроль. Усi 

географiчнi регiони (фiлiї), включно iз базовою (м. Тернопiль), є рiвноправними в 

органiзацiному планi.  

В органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi вiдбулися три змiни: 

- Згiдно рiшення Наглядової ради вiд "29" березня 2021 року (протокол № 5) з "01" квiтня 2021 

року затверджено оновлену органiзацiйну структуру ПрАТ "Тернопiльський молокозавод": 

скасовано посаду Директора з управлiння персоналом, пiдпорядковано Службу управлiння 

персоналом та Вiддiлу органiзацiї та оплати працi безпосередньо Головi правлiння; 

- Згiдно рiшення Наглядової ради вiд "20" квiтня 2021 року ( протокол № 7) з "01" травня 2021 

року затверджено оновлену органiзацiйну структуру ПрАТ "Тернопiльський молокозавод": 

створенi посади, а саме: Заступник директора заводу та Директор з персоналу. Пiдпорядковано 

служби Ремонтно будiвельна дiльниця безпосередньо заступнику Директора заводу, з 

подальшим пiдпорядкуванням заступнику голови правлiння-директору заводу, пiдпорядковано 

Вiддiл з органiзацiї та оплати працi, Службу управлiння персоналом безпосередньо Директору з 

персоналу, з подальшим пiдпорядкуванням Головi правлiння; 

- Згiдно рiшення Наглядової ради вiд "22" жовтня 2021 року ( протокол № 22) з "01" листопада 

2021 року затверджено оновлену органiзацiйну структуру ПрАТ "Тернопiльський молокозавод": 

створено посаду Директор з економiчної безпеки, пiдпорядковано вiддiл Внутрiшнього 

контролю та безпеки, Вiддiл охорони безпосередньо директору з економiки з подальшим 

пiдпорядкуванням  Головi правлiння. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1268.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 15. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня) (осiб) - 41. 

Фонд оплати працi (тис.грн.) - 192304 тис. грн.Збiльшення  фонду оплати  працi, в порiвняннi з 

минулим роком,  на 3084тис. грн. вiдбулось  за рахунок збiльшення обсягу виробництва та 

часткового пiдняття  заробiтної плати. 

Навчання працiвникiв ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" спрямоване на формування i 



пiдтримку рiвня квалiфiкацiї персоналу, необхiдного для реалiзацiї стратегiї компанiї, 

професiйного та особистiсного розвитку спiвробiтниць i спiвробiтникiв на всiх рiвнях посад.  

Джерелами визначення потреб у навчаннi є стратегiя та плани розвитку Товариства, аналiз 

функцiонування iнтегрованої системи управлiння безпечнiстю i якiстю продукцiї (IСУ), 

iндивiдуальнi плани розвитку, якi формуються на основi оцiнки персоналу. Крiм того, для 

визначення потреб у навчаннi обов'язково беруться до уваги змiни в законодавствi, перспективи 

реструктуризацiї, технiчного переоснащення пiдприємства з метою пiдвищення якостi та 

конкурентоспроможностi продукцiї, впровадження нових технологiй тощо.  Впродовж року, за 

виробничої необхiдностi, проводяться плановi та неплановi навчальнi заходи, порядок 

проведення яких регулюється наказом голови правлiння чи розпорядженням керiвника 

структурної одиницi. Основними формами теоретичної та практичної пiдготовки персоналу є 

лекцiї, семiнарськi заняття, тренiнги, iнструктажi, наставництво, менторство та коучинг, 

самостiйна пiдготовка, якi включає i електронне навчання (e-learning).  

 

 

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 

Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдпрємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдпрємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Емiтент протягом звiтного перiоду не отримував будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з 

боку третiх осiб . 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Принципи облiкової полiтики Товариства визначаються наказом про облiкову полiтику. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. Окремi положення облiкової полiтики Товариства:   

Основнi засоби.  

Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує iмовiрнiсть надходження до Товариства 

економiчних вигод, його вартiсть можна достовiрно оцiнити та якщо очiкуваний строк 

корисного використання активу бiльше одного року i вартiсть перевищує 6000 грн. Основнi 

засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Вартiсть 

основних засобiв складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та 

приведенням у стан, придатний для експлуатацiї. Вартiсть об'єктiв основних засобiв, створених 

Товариством, складається з вартостi матерiалiв, витрат на оплату працi та вiдповiдної частини 

виробничих накладних витрат. Подальшi витрати капiталiзуються лише в тому випадку, якщо 

вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд вiд використання об'єкта. Всi iншi 

витрати визнаються в звiтi про прибутки та збитки в складi витрат у тому перiодi, в якому вони 

понесенi.  

Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або в тих випадках, коли подальше 

використання, як очiкується, не принесе економiчних вигiд. Прибутки та збитки вiд вибуття 



основних засобiв визначаються як рiзниця мiж отриманими коштами та балансовою вартiстю 

цих активiв i визнаються в звiтi про прибутки та збитки.   

Амортизацiя   

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом так, щоб вартiсть 

основних засобiв зменшувалась до лiквiдацiйної вартостi протягом очiкуваних термiнiв 

корисного використання вiдповiдних активiв. Нарахування амортизацiї розпочинається з 

першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому основний засiб введено в експлуатацiю. 

Метод нарахування зносу, очiкуваний термiн корисного використання та залишкова вартiсть 

переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно. 

Розрахунковi термiни експлуатацiї активiв є наступними: будiвлi, споруди та передавальнi 

пристрої - вiд 15 до 20 рокiв; машини та обладнання - вiд 2 до 7 рокiв; транспортнi засоби - 5 

рокiв; iнструменти, меблi та iншi основнi засоби - вiд 1,5 до 2 рокiв.  

Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi. 

 Запаси  

Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання або чистою вартiстю 

реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї запасiв в процесi 

господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва та витрат на збут. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку й iншi витрати, понесенi при 

доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування i приведення в стан, придатний для 

використання за призначенням. Собiвартiсть незавершеного будiвництва включає вартiсть 

будiвельних матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих витрат, а також 

вiдповiдну частину розподiлених виробничих накладних витрат. Оцiнка вартостi запасiв при їх 

вибуттi, визначається за методом середньзваженої собiвартостi . 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

В 2021 роцi було вироблено  61,6 тис.т. готової продукцiї, в т.ч. Молоко -22,9 тис.т., Кефiр -16,4 

тис. т., Сметана -7,0тис. т., Йогурт -9,0  тис.т., Масло 2,5 тис.т., Сир кисломолочний -2,2  тис.т i 

Казеїн -1,6  тис.т.  

Дохiд вiд реалiзацiї  готової  продукцiї становить  2506,6 млн. грн., в т.ч.: Молоко -471,3 млн. 

грн., Масло -430,6 млн. грн., Сметана -  390,6 млн. грн., Казеїн -364,1 млн. грн., Кефiр -346,3 

млн.. грн., Йогурт-317,4  млн.грн., Сир кисломолочний-186,2  млн.грн. Товариство не є 

залежним вiд сезонних змiн.  

Сума експорту склала 346,1 млн. грн., що становить 14,9 % в загальнiй кiлькостi  чистого доходу 

вiд реалiзацiї.Середньореалiзацiйнi цiни на продукцiю встановленi на рiвнi загальноприйнятих 



цiн на ринку молочних продуктiв.  

 

Динамiка цiн сировини на ринку в багато чому залежить, вiд сезонних факторiв якi змiнюються 

кожного року, а також вiд кiлькостi поголiв'я ВРХ у виробника, та вiд загального вiд попиту на 

молоко сире. Для бiльшої доступностi сировини Товариство спiвпрацює з господарствами не 

тiльки захiдного, але й схiдних та центральних регiонiв країни.  

Основними ринками збуту продукцiї є такi торговi мережi як ТОВ "АТБ", ТОВ "Фоззi-Фуд", 

ТОВ "Новус Україна" та iншi, також в Товариства  є мережа власної  торгiвлi. Основними 

джерелами сировини є такi господарства як - ТОВ "Кищенцi",  ТОВ "Дзензелiвське",  ТОВ 

"Агропродсервiс ", ТОВ "Бучачагрохлiбпром". Основними конкурентами є: ТМ "Яготинське"- 

ТОВ",  Яготинський маслозавод, ТОВ МК "Галичина". 

Молочна промисловiсть належить до провiдних галузей народного господарства, яка формує 

достатньо привабливий за обсягами ринок. Молоко та молочнi продукти сьогоднi є одними з 

основних цiнних продуктiв харчування, якi багатi бiлками, незамiнними амiнокислотами, 

мiкроелементами, вiтамiнами та iншими корисними речовинами. Проблема перспектив розвитку 

та функцiонування молокопереробної галузi завжди є актуальною, оскiльки саме молочнi 

продукти i молоко є особливо цiнними та незамiнними продуктами харчування.  

Постачальники за основними видами сировини, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному 

обсязi постачання - вiдсутнi.  

Країни, у яких емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний 

рiк вiдсутнi. Роботу з управлiння ризикам в ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" iнтегровано в 

процеси дiяльностi Товариства в рамках органiзацiйної структури. Товариство прагне 

забезпечити, щоб система корпоративного управлiння й ухвалення рiшень включала всебiчну 

оцiнку ризикiв.  

Основнi ризики, якi можуть спричинити iстотний негативний вплив на виробничi показники, 

грошовi потоки i фiнансовий стан, наведенi нижче.  

ГАЛУЗЕВI РИЗИКИ  

Ризики, пов'язанi з залежнiстю вiд постачальникiв молока-сировини  

Вагомою проблемою для Товариства, є дефiцит молока як сировини. Для ефективної роботи 

Товариства необхiдне максимальне завантаження технологiчних лiнiй. Оскiльки в країнi з 

кожним роком обсяг виготовленого молока як сировини скорочується, а ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод" виготовляє всю свою продукцiю виключно iз молочної сировини без застосування 

рослинних жирiв та iнших домiшок, Товариство гостро вiдчуває потребу молока як сировини.  

Заходи з управлiння ризиками   

Товариство вживає активних заходiв iз диверсифiкацiї постачальникiв молока-сировини. З 

метою забезпечення достатнього обсягу молока як сировини Товариство заключило договори iз 

43 господарствами в 7 областях України. Незначна частка молока-сировини також надходить вiд 

домогосподарств. В структурi молокасировини за звiтний рiк "фермерське" молоко складає 98,3 

%, молоко "вiд населення" -1,07%. Для збiльшення кiлькостi та географiчної диверсифiкацiї 

постачальникiв молока-сировини Товариство продовжує вести переговори з фермерськими 

господарствами не тiльки захiдного, але й схiдних та центральних регiонiв країни. Ризики, 

пов'язанi з цiнами на молоко-сировину, iнгредiєнти та пакувальнi матерiали  

Цiни на молоко-сировину суттєво впливають на фiнансовi показники Товариства, оскiльки 

вартiсть сировини - основна складова собiвартостi готової продукцiї. В загальному обсязi 

закупiвлi пакувальних матерiалiв iмпортна складова залишається суттєвою, зростання цiн на 

пакувальнi матерiали негативно впливає на результати дiяльностi Товариства.  

Заходи з управлiння ризиками Оптимiзацiявитрат   

Товариство вживає заходiв iз оптимiзацiї витрат. Зокрема вживаються заходи зi зменшення 

витрат, пов'язаних iз закупiвлею молока та ведуться перемовини iз господарствами про перегляд 

цiн на молоко-сировину.  Ухвалюючи рiшення щодо придбання iмпортних пакувальних 

матерiалiв, також береться до уваги цiнова кон'юнктура ринку.  



ПРАВОВI РИЗИКИ  

Ризики податкового регулювання  

Для податкового середовища в Українi властивi складнiсть податкового адмiнiстрування, 

суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних 

актiв. У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство здiйснює операцiї, тлумачення яких 

можуть бути рiзними у Товариства та податкових органiв.  

Непослiдовнiсть у застосуваннi, тлумаченнi та впровадженнi податкового законодавства може 

призвести до судових розглядiв, якi, зрештою, можуть стати причиною нарахування додаткових 

податкiв, штрафiв i пенi, а цi суми можуть бути суттєвими.  

Заходи з управлiння ризиками  

Товариство виконує вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i 

доповнень, внесених до законiв та iнших нормативно-правових актiв, оцiнює i прогнозує ступiнь 

можливого впливу таких змiн на його дiяльнiсть.  

Товариство орiєнтоване на спiвпрацю з державними органами з метою забезпечення дотримання 

вимог законодавства в сферi валютного та податкового законодавства. Щодо операцiй, 

тлумачення яких може бути неоднозначним, робляться запити до вiдповiдних державних 

органiв.  

Ризики, пов'язанi з безпекою та збереженням активiв  

Дiяльнiсть Товариства пов'язана з операцiйними ризиками технологiчного, технiчного та 

природноклiматичного характеру, дiями персоналу i третiх осiб, що можуть призвести до 

негативних наслiдкiв, в тому числi через помилки персоналу, розкрадання, терористичнi акти 

тощо.  

Заходи з управлiння ризиками  

Товариством проводиться робота щодо вивчення наявних технiчних систем охорони об'єктiв. 

Органiзоване вiдеоспостереження по периметру пiдприємства. Перiодично проводяться тести на 

фiзичне проникнення на територiю пiдприємства стороннiх осiб.  

Налагоджена та здiйснюється постiйна взаємодiя з МВС України та його структурними 

пiдроздiлами, у тому числi в областях, з питань забезпечення безпеки об'єктiв Товариства. 

Ризики, пов'язанi з правовим регулюванням окремих видiв дiяльностi  

Держава контролює певнi види дiяльностi Товариства шляхом видачi вiдповiдних лiцензiй та 

дозволiв. Згiдно з чинним законодавством окремi лiцензiї, дозволи та патенти видаються на  

використання прекурсорiв, здiйснення торговельної дiяльностi, зберiгання пального, тощо.  

Для Товариства iснує ризик непродовження строку на право користування лiцензiями або 

призупинення права користування лiцензiями (наприклад, через несвоєчасне виконання 

зобов'язань перед бюджетом або програми робiт, передбаченої лiцензiйними угодами).  

Заходи з управлiння ризиками  

Товариство вживає заходiв щодо продовження термiну дiї спецiальних дозволiв та лiцензiй 

шляхом вiдповiдних звернень до центральних органiв виконавчої влади та мiсцевого 

самоврядування.  

Також товариство вживає заходiв щодо вчасного та в повному обсязi виконання програм робiт, 

якi визначенi лiцензiйними угодами. У випадку неможливостi їх виконання, Товариство готує 

вiдповiднi обгрунтування та пропозицiї щодо коригування цих програм i вносить на розгляд 

вiдповiдних державних органiв.  

ФIНАНСОВI РИЗИКИ  

Валютнi ризики  

Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть переважно на територiї України i її залежнiсть 

вiд валютного ризику визначається, головним чином, необхiднiстю придбання пакувальних 

матерiалiв у iноземних постачальникiв, що в основному деномiнується у євро та доларах США. 

Товариство також здiйснює експорт масла солодковершкового та казеїну. Заходи з управлiння 

ризиками  

Товариство здiйснює щомiсячний перегляд цiн реалiзацiї масла солодковершкового та казеїну з 



урахуванням валютного курсу. Ризики лiквiдностi  

Незадовiльна платiжна дисциплiна з боку споживачiв, а також перехiд на попередню оплату за 

вiдвантажену готову продукцiю (що стосується в основному торгiвельних мереж) призводять до 

зростання обсягу iнвестицiй, необхiдних для фiнансування робочого капiталу.  

Заходи з управлiння ризиками  

Менеджментом Товариства проводиться систематичний аналiз дебiторської заборгованостi та 

вживаються заходи щодо її зменшення. Також Товариство вживає заходiв для поступового 

переходу на оплату вiдвантаженої готової продукцiї за фактом поставки. Здiйснюється 

диверсифiкацiя каналiв збуту (мережi, роздрiб, хорека, нетрадицiйнi канали збуту, власна 

торгiвля) iз збiльшенням частки тих каналiв, якi погоджуються пiдписувати договори за умови 

передоплати або зменшення вiдтермiнування.  

Ризик змiни вiдсоткових ставок  

Товариство є великим позичальником на українському кредитному ринку. Змiни облiкової 

ставки НБУ можуть мати суттєвий вплив на рiвень вiдсоткових ставок, що в свою чергу, може 

негативно вплинути на фiнансовi показники групи.  

Заходи з управлiння ризиками  

Товариством здiйснюється диверсифiкацiя та оптимiзацiя кредитного портфелю за вiдсотковими 

ставками.  

Крiм того, при зниженнi ставки рефiнансування НБУ Товариство проводить роботу з 

вiтчизняними банками щодо зниження кредитної ставки.  

Молочна галузь є однiєю з провiдних у структурi промисловостi України. Перспективи її 

розвитку та функцiонування завжди є надзвичайно актуальними, оскiльки молочнi продукти є 

особливо цiнними i незамiнними продуктами харчування будь-якої людини. Молочнi продукти 

й морозиво споживають близько  

97% дорослого населення, а за обсягами реалiзацiї вони займають перше мiсце серед iнших 

харчових продуктiв. Переробкою молока на Українi займається бiльше 300 пiдприємств, проте 

майже 80% ринку контролює 50 заводiв, значна частина яких входить до складу великих 

холдингiв.  

Пiдприємство дбає про те, аби українцi могли споживати продукт європейської якостi. Тому й 

започаткувала першу в Українi кооперацiю заводу з фермерськими господарствами, якi 

постачають молоко екстра-гатунку для виробництва найбезпечнiших молочних продуктiв.  

 

На даний момент основною задачею пiдприємства є вихiд на лiдируючi позицiї в галузi 

переробки молока, та стати компанiєю № 5 в Українi до 2023 року за рахунок. Постiйного 

удосконалення потужностей , якостi сировини, навчання персоналу.  

Сьогоднi ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" - одне з найпотужнiших молочних пiдприємств 

України i займає п'яте мiсце по виробництву питного молока. Щоденна переробка молока 

становить понад 350 тонн.  Наразi "Молокiя" є одним з найбiльших платникiв податкiв до 

мiсцевого бюджету Тернополя. Мiльйони людей України споживають продукцiю ТМ "Молокiя" 

щоденно.  

Товариство проводить капiтальне будiвництво цеху виготовлення сухих молокопродуктiв, 

модернiзацiю виробничого обладнання.  

На заводi повним ходом впроваджують новiтнi технологiї: перше в Українi молоко з йодованим 

бiлком в 2002 роцi випустила саме на "Молокiї". А в 2014 роцi вперше в Українi на потужностях 

молокозаводу запроваджено нiмецьку технологiю "FRESH MILK TECHNOLOGY" (в перекладi 

"Свiже молоко"). Це iнновацiйна технологiя очистки молока з подальшою низькотемпературною 

пастеризацiєю. ТМ "Молокiя" розпочала виробництво бiлого йогурту. Вiн не мiстить цукру, 

фруктового наповнювача, рослинних жирiв, консервантiв та штучних ароматичних речовин. 

Згiдно зi стандартами, в складi цього продукту повинно бути 9,5% сухого знежиреного 

молочного залишку. ТМ "Молокiя" чи не єдина в Українi дотримується цього стандарту.  

 



 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання активiв наступнi:  в 2015 роцi-  на суму 14131 тис. грн., в 2016 роцi  -  на  

суму 56655 тис. грн, в 2017 роцi  - на суму 87752 тис. грн., в 2018 роцi - на суму 29527 тис. грн., 

в 2019 роцi - на суму 52038 тис. грн., в 2020 роцi - на суму 65727 тис. грн., в 2021 роцi - на суму 

39077 тис. грн. 

Основнi вiдчуження активiв:  в 2015 роцi - на суму 3245 тис. грн.,  в 2016 роцi  -  на  суму 

3449тис. грн, в 2017 роцi  - на суму 753 тис. грн., в 2018 роцi - на суму 579тис. грн., в 2019 роцi - 

на суму 1363 тис. грн., в 2020 роцi -  на суму 2116 тис. грн., в 2021 роцi - на суму  4570тис. грн. 

 Iнших змiн у складi основних засобiв не було.   

Щодо будь - яких значних iнвестицiй або придбання активiв, Товариство не визначилось.  

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

В структурi основних засобiв (за залишковою вартiстю) найбiльшу долю займають машини та 

обладнання -69,1%. Будiвлi -21,4%, споруди - 6,1%, транспортнi засоби - 1,5%, виробничий 

iнвентар - 1,0%. 

Ступiнь зносу основних засобiв становить -33,5%,  в т.ч. Будiвлi -14,6%, Споруди -31,5%, 

Машини i обладнання -35,8%, Транспортнi засоби -67,19%,  Виробничий iнвентар -52,8%, Iншi 

основнi засоби - 88,1%. 

Основна частина необоротних активiв  знаходиться за адресою: м.Тернопiль, вул.Лозовецька, 

28.  

 В найближчий перiод Товариство планує капiтальне будiвництво цеху виготовлення  сухих 

молокопродуктiв, модернiзацiю виробничого обладнання.   

Виробничi запаси зберiгаються в належному станi на складах Товариства. Виробничi потужностi 

задiянii повнiстю. Обладнання проходить перiодичну повiрку та налаштування, iз замiною 

зношених елементiв. В звiтному роцi Товариство здiйснило купiвлю майнового комплексу разом 

з обладнанням для переробки молока, у м. Теребовля, Тернопiльської областi, внаслiдок чого 

вiдбулося розширення основних засобiв.  Екологiчнi питання жодним чином не позначаються на 

використаннi активiв Товариства. Орендованих основних засобiв  в Товариствi немає.  

 Товариство  застосовує такi напрями фiнансування: самофiнансування за рахунок чистого 

прибутку i амортизацiї та кредитне фiнансування у формi банкiвських кредитiв.  

 

 

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

економічних обмежень 

Найбiльш iстотнi фактори, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, пов'язанi з невизначеною 

економiчною ситуацiєю в Українi, iнформацiйними процесами в економiцi держави, змiнами в 

податковiй системi, неплатоспроможнiстю замовникiв в зв'язку з загальним економiчним 

спадом, форс-мажорними обставинами (стихiйне лихо, аварiя), iнфляцiєю. Особливий вплив на 

на українську економiку мають ринковi коливання та зниження темпiв росту в свiтовiй 



економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження ВВП, нестабiльностi на ринках 

капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi українського банкiвського сектору, ускладнення 

умов кредитування в Українi. Економiчна ситуацiя великою мiрою залежатиме вiд ефективних 

заходiв, що вживаються урядом України. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування товариства здiйснюється виключно за рахунок власних та кредитних коштiв. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi - це перш за все збiльшення обсягiв виробництва, 

збiльшення вiльного капiталу, стабiлiзацiя економiки країни та впровадження нових технологiй. 

 

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

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

Всi укладенi договора виконанi повнiстю на кiнець звiтного перiоду. 

 

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) 

Виробнича програма на наступний рiк передбачає змiну номенклатури продукцiї, розширення 

виробництва та реконструкцiї. Планується збiльшення обсягiв виробництва та пiдвищення 

конкурентноздатностi за рахунок впровадження потужної рекламної кампанiї Товариства. 

 

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

та розробку за звітний рік 

В звiтному перiодi Товариство  не проводило  розробок та дослiджень. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Товариство податковими пiльгами не користується.  

Державних замовлень протягом звiтного року не було. 

Облiгацiї Товариство не емiтувало.  

Викуп власних акцiй в звiтному роцi Товариство не здiйснювало. 

 Акцiї Товариства у звiтному перiодi не виставлялись на продаж на бiржi.  

Зобов'язань за цiнними паперами Товариства немає. 

 Посадовi особи непогашеної судимостi за злочини проти власностi, господарськi та службовi 

злочини не мають. 

Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки:  

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 2019 р.- 6 029 тис. грн., 2020р. - 96 

736 тис. грн., 2021 р. - 2 326 475 тис. грн. 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: прибуток : 2019 р. - 1 752 721 тис. грн., 2020 р. 

- 1 991 387 тис. грн., 2021р. - 2 326 475 тис. грн.  

Власний  капiтал : за 2019р. - 400 919 тис. грн., за 2020 р. - 449 291тис. грн., за 2021 - 423 436 

тис. грн. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган Структура Персональний склад 



управління 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

д/н Згiдно перелiку акцiонерiв, якi мають 

право на участь у загальних зборах 

акцiонерiв  станом на  23.06.2021, 

акцiями Товариства володiють  6 

акцiонерiв. 

Виконавчий орган 

- Правлiння 

Товариства 

Голова правлiння 

Член правлiння 

Член правлiння 

Член правлiння 

Член правлiння  

Член правлiння  

Член правлiння   

Член правлiння  

Член правлiння 

 

Руднєв Олександр Юрiйович 

Барановський Сергiй Степанович  

Павлусь Ольга Михайлiвна 

Солтис Вiктор Петрович  

Симовонюк Анатолiй Васильович  

Стасик Марiан Степанович  

Волошин Юрiй Володимирович 

Демчик Юлiя Вiталiївна  

Лазар Олена Костянтинiвна 

 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Глащенков Володимир Олександрович,  

Ковальчук Валерiй Володимирович  

Капрару Сергiй Дмитрович  

Ковальчук Вiталiй Володимирович  

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Член Ревiзiйної комiсiї  

 

Ковальчук Ольга Михайлiвна, 

Годлевський Михайло Вiкторович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова правлiння Руднєв Олександр Юрiйович 1965 вища 32 

ПрАТ 

"Тернопiльськиймолокозавод

", 30356917,  Голова 

Правлiння  

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа отримала заробiтну плату  в сумi  751 366 грн.  Iнша винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 

виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: регiональний 

директор з виробництва ПрАТ "Карлсберг Україна,  заступник голови правлiння ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", голова правлiння  ПрАТ  

"Тернопiльський молокозавод" 

 

2 

Член правлiння 
Барановський Сергiй 

Степанович 
1963 вища 41 

 ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Перший заступник голови 

правлiння 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа не отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах.  Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 41 рiк. Перелiк попереднiх 

посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Перший заступник голови правлiння ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

3 

Член правлiння Солтис Вiктор Петрович 1974 вища 25 

 ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

заступник Голови правлiння - 

директор заводу ПрАТ " 

Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi.  Посадова особа не обiймає посади на  iнших 

пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - фiнансовий директор ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", голова 

правлiння ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", заступник голови правлiння - директор заводу ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

4 Член правлiння, Павлусь Ольга Михайлiвна 1972 вища 30 ПрАТ "Тернопiльський 01.07.2021, 3 



головний бухгалтер молокозавод", 30356917, 

головний бухгалтер ПрАТ 

"Тернопiльський 

молокозавод" 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа отримала заробiтну плату  в сумi  668 085  грн.  Iнша винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi не 

виплачувалась.  Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - головний 

бухгалтер ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". Дата набуття повноважень, як головного бухгалтера - 01.10.2010, на безстроковий термiн.  

5 

Член правлiння Стасик Марiан Степанович 1977 вища 16 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Заступник Голови правлiння- 

директор торгового дому 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi.   Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - комерцiйний директор комерцiйного департаменту ТзОВ "Компанiя 

СТВ Груп", заступник Голови правлiння по комерцiї ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", заступник Голови правлiння - директор торгового дому 

ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

 

6 

Член правлiння Демчик Юлiя Вiталiївна 1987 вища 13 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Директор з маркетингу ПрАТ 

"Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала  винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 13 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - заступник директора з маркетингу ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", директор з маркетингу ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

7 

Член правлiння 
Симовонюк Анатолiй 

Васильович 
1982 вища 17 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917,  

Директор фiнансовий ПрАТ 

"Тернопiльський 

молокозавод" 

01.11.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала  винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi.   Посадова особа не обiймає посади на  iнших 



пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - директор комерцiйний ТОВ "МIЗОЛ" , заступник директора 

пiдприємства ТОВ "МIЗОЛ",  директор фiнансовий ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

8 

Член правлiння 
Волошин Юрiй 

Володимирович 
1975 вища 19 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Директор з розвтику  

01.11.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом звiтного перiоду посадова особа не отримувала  винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi . Посадова особа не обiймає посади на  iнших 

пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв - директор з розвитку ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" , заступник 

голови правлiння  ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", заступник дирктора заводу ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", директор з розвитку 

ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

9 

Член правлiння Лазар Олена Костянтинiвна 1975 вища 25 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Директор з управлiння 

персоналом ПрАТ 

"Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв -   кервник вiддлу персоналу ТОВ "СЕ Борднеце-Україна", регiональний 

директор з управлiння персоналом ТОВ "Фуджiкура аутомотiв Україна Львiв, директор з управлiння персоналом ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод".     

10 

Голова Наглядової 

ради, акцiонер 

Глащенков Володимир 

Олександрович 
1976 вища 25 

ТОВ " Ейч. ДI.Партнерз", 

керуючий партнер, 33866733, 

Керуючий партнер ТОВ " 

Ейч. ДI.Партнерз" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа не отримувала  винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi .Посадова особа непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -25 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 

рокiв -керуючий партнер ТОВ "Ейч. ДI.Партнерз". Посадова особа обiймає посаду керiвник -ТОВ" Ейчi.Дi.Партнерз" (ЄДРПОУ -33866733, 

мiсцезнаходження, 79019, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул. Кулiша, будинок 7/12) 

11 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Ковальчук Вiталiй 

Володимирович 
1958 вища 42 

 ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

Член Наглядової ради ПрАТ 

"Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 



Протягом зiтного перiоду посадова особа не  отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на  iнших 

пiдприємствах. Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 42 роки. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", голова компанiї -

"Молокiя" ПрАТ "Тернопiльський молокозавод", член Наглядової ради,  ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

12 

Член Наглядової ради,  

представник акцiонера 

Величка В.Б. 

Капрару Сергiй Дмитрович 1971 вища 27 

ТОВ "ДАНУБА ГРУП", 

33225628, генеральний 

директор ТОВ "ДАНУБА 

ГРУП" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом звiтного перiоду посадова особа не отримувала винагороду, в т.ч.  в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор ТОВ "Мiленiум Капiтал", генеральний директор 

ТОВ "ДАНУБА ГРУП". 

 

 

13 

Член Наглядової ради, 

акцiонер 

Ковальчук Валерiй 

Володимирович 
1965 вища 34 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

начальник служби iнновацiй 

ПрАТ" Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 3 

роки 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала  винагороду, вт.ч.  в натуральнiй формi. Посадова особа не обiймає посади на iнших 

пiдприємствах. Посадова особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник служби пiдготовки продаж ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", начальник служби iнновацiй ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

14 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Ковальчук Ольга 

Михайлiвна 
1962 вища 40 

ПрАТ "Тернопiльський 

молокозавод", 30356917, 

головний аудиторПрАТ " 

Тернопiльський 

молокозавод" 

01.07.2021, 5 

рокiв 

Опис: 

Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала  винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. Посадова особа не обiймає посади на  iнших пiдприємствах. Перелiк попереднiх посад, якi 

обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: начальник фiнансово-аудиторської служби ПрАТ "Тернопiльський молокозавод, головний 

аудитор ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

15 
Член Ревiзiйної комiсiї 

Годлевський Михайло 

Вiкторович 
1978 вища 25 

ТОВ " Фiн-експерт",, 

40157289, керiвник ТОВ "Фiн 

- експерт" 

01.07.2021, 5 

рокiв 

Опис: 



Протягом зiтного перiоду посадова особа  не отримувала винагороду, в т.ч. в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 25рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: керiвник ТОВ 

"Фiн-експерт". Посадова особа обiймає посаду керiвника ТОВ "Фiн-експерт" (код ЄДРПОУ: 40157289, мiсцезнаходження 43000, Волинська обл., 

мiсто Луцьк, вул. Словацького, будинок 7, офiс 102). 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Руднєв Олександр Юрiйович 0 0 0 0 

Член правлiння Барановський Сергiй Степанович 139 686 7

72 

37,249806 139 686 772 0 

Член правлiння, головний 

бухгалтер 

Павлусь Ольга Михайлiвна 0 0 0 0 

Член правлiння Солтис Вiктор Петрович 0 0 0 0 

Член правлiння Симовонюк Анатолiй Васильович 0 0 0 0 

Член правлiння Стасик Марiан Степанович 0 0 0 0 

Член правлiння Волошин Юрiй Володимирович 0 0 0 0 

Член правлiння Демчик Юлiя Вiталiївна 0 0 0 0 

Член правлiння Лазар Олена Костянтинiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Глащенков Володимир Олександрович 3 750 000 1 3 750 000 0 

Член Наглядової ради Ковальчук Валерiй Володимирович 37 312 50

0 

9,95 37 312 500 0 

Член Наглядової ради - 

представник акцiонера 

Величка В.Б., якому належать 

вказанi простi iменнi акцiї 

Капрару Сергiй Дмитрович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Ковальчук Вiталiй Володимирович 140 430 7

88 

37,44821 140 430 788 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Ковальчук Ольга Михайлiвна 16 507 44

0 

4,401984 16 507 440 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Годлевський Михайло Вiкторович 0 0 0 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Ковальчук Вiталiй Володимирович 37,44821 

Барановський Сергiй Степанович 37,249806 

Усього 74,698016 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Керiвництво ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" планує в перспективi розширити базу 

покупцiв, ввести новi види продукцiї.  

Найбiльш вiрогiдними перспективами розвитку Товариства є будiвництво нового виробничого 

корпусу з виробництва сухих молокопродуктiв за новiтнiми технологiями, що дасть змогу 

збiльшити об'єм переробки сирого молока та реалiзувати поставленi цiлi увiйти в п'ятiрку 

найбiльших виробникiв молочної продукцiї в Українi. 

В цих умовах заходи, здiйснення яких дає можливiсть очiкувати перспективний розвиток 

Товариством передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матерiально-

технiчної бази i органiзацiї бiзнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсiв та коштiв для 

забезпечення життєдiяльностi Товариства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Товариство створене у 1956 роцi для забезпечення молочною продукцiєю жителiв м. Тернополя. 

У 2010 роцi отримало оновлений нацiональний сертифiкат на вiдповiднiсть вимог стандартам 

ISO - 9001:2009 "Системи управлiння якiстю. Вимоги". 

В 2011 роцi на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про перейменування ЗАТ 

"Тернопiльський молокозавод" на ПрАТ "Тернопiльський молокозавод". 

У 2012 роцi на пiдприємствi впроваджено єдиний мiжнародний стандарт безпеки продуктiв 

харчування НАССР ISO 22000:2005. 

ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" спецiалiзується на виробництвi класичної цiльномолочної 

продукцiї (питного молока, кисломолочних продуктiв (кефiру, сметани, йогуртiв, 

кисломолочного сиру), вершкового масла рiзної упаковки, фасування i жирностi, виробленого 

вiдповiдно до ДСТУ, i технiчного казеїну. 

Компанiя реалiзовує продукцiю пiд торговою маркою "Молокiя" через власну дистибуцiйну 

мережу в 14 областях України та в м. Києвi. 

В дистрибуцiї задiяно понад 700 працiвникiв.  

Пiдприємство забезпечує постiйний розвиток, розширення i реконструкцiю виробництва, 



розширює асортимент готової продукцiї, впроваджує новi сучаснi види тари i упаковки для  

фасування молочних продуктiв в полiетиленову плiвку, PET - пляшку, пюр-пак, фольгу, еколiн 

та стабiло.  

Молочна продукцiя, яку виробляє пiдприємство - це свiжi молочнi продукти з максимальним 

збереженням природних цiнностей молока. 

ТМ "Молокiя" гарантує 7 ознак якостi та безпеки свої продукцiї: 

- тiльки натуральне коров'яче молоко 

- без додавання рослинних жирiв 

- без консервантiв 

- без стабiлiзаторiв 

- без генно-модифiкованих органiзмiв 

- готовий продукт не пiдлягає термiзацiї (кип'ятiнню) 

- короткий термiн збереження 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Укладання деривативiв та вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв Товариством у 

звiтному роцi не проводилося. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

Завдання емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками полягає в тому, щоб попередньо 

глибоко вивчати можливiсть партнерiв по оплатi наданих послуг та реалiзованих товарiв. 

Страхування прогнозованих операцiй емiтент не проводить. 

 

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

ризику грошових потоків 

Ризики, пов'язанi з цiнами на молоко-сировину, iнгредiєнти та пакувальнi матерiали. 

Цiни на молоко-сировину суттєво впливають на фiнансовi показники Товариства, оскiльки 

вартiсть сировини - основна складова собiвартостi готової продукцiї. В загальному обсязi 

закупiвлi пакувальних матерiалiв iмпортна складова залишається суттєвою, зростання цiн на 

пакувальнi матерiали негативно впливає на результати дiяльностi Товариства. 

Ухвалюючи рiшення щодо придбання iмпортних пакувальних матерiалiв, також береться до 

уваги цiнова кон'юнктура ринку. 

 

Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть переважно на територiї України i її залежнiсть 

вiд валютного ризику визначається, головним чином, необхiднiстю придбання пакувальних 

матерiалiв у iноземних постачальникiв, що в основному деномiнується у євро та доларах США. 

Товариство також здiйснює експорт масла солодковершкового та казеїну. 

 

Незадовiльна платiжна дисциплiна з боку споживачiв, а також перехiд на попередню оплату за 

вiдвантажену готову продукцiю (що стосується в основному торгiвельних мереж) призводять до 

зростання обсягу iнвестицiй, необхiдних для фiнансування робочого капiталу. 

 

Товариство є великим позичальником на українському кредитному ринку. Змiни облiкової 

ставки НБУ можуть мати суттєвий вплив на рiвень вiдсоткових ставок, що в свою чергу, може 

негативно вплинути на фiнансовi показники групи. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 



1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

У Товариства вiдсутнiй власний Кодекс корпоративного управлiння. У своїй дiяльностi для 

захисту прав акцiонерiв Товариство керується власним Статутом, Законом України "Про 

акцiонернi товариства"  нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Товариство не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi 

законодавством вимоги. 

 

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 

Принципи корпоративного управлiння (Статут ПрАТ "Тернопiльський молокозавод"; Рiшення 

НКЦПФР № 955 вiд 22.07.2014 р.; Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р.) 

дотримувалися Товариством протягом всього звiтного року.  

Вiдхилень протягом звiтного року не було. 

Товариством не приймалося рiшення про не застосовування окремих положення 

вищезазначених документiв. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2021 

Кворум зборів 100 

Опис Перелiк питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2020 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2020 рiк.  

5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

6. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї за 2020 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження звiту та висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї. 

7. Про розподiл прибутку Товариства за 2020 рiк.  

8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2020 рiк. 

9. Про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради. 

10. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.  



11. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з обраним 

членом Наглядової ради.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства.  

12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть 

вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 

рiшення та про обрання уповноваженої особи для їх пiдписання. 

За результатами розгляду усiх питань порядку денного прийнятi наступнi 

рiшення: 

1. Обрати лiчильну комiсiю в такому складi: Редько Василь Олександрович та 

Павлусь Олег Iгорович. 

2. Обрати головою Зборiв  Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборiв 

Павлуся Олега Iгоровича. 

3. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви, на виступи по питанню 

порядку денного надається до 10 хв., на запитання i вiдповiдi до 5 хв. 

4. Затвердити звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2020 рiк . 

5. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2020 рiк.  

6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2020 рiк та висновки Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 

7. Прибуток отриманий в 2020 роцi залишити нерозподiленим . 

8. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2020 рiк.  

9. Припинити достроково повноваження члена Наглядової ради Величка В.Б. 

10. Обрати членом Наглядової ради Товариства Капрару С.Д. - представника 

акцiонера Величка В.Б. 

11. Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з обраним членом 

Наглядової ради. Надати повноваження Головi Наглядової ради на пiдписання 

трудового контракту з обраним членом Наглядової ради Товариства. 

12. Попередньо надати згоду Головi правлiння Товариства на вчинення та 

пiдписання значних правочинiв, якi будуть укладенi у ходi поточної фiнансово - 

господарської дiяльностi Товариства протягом не бiльш як одного року з дати 

прийняття рiшення, сукупною граничною вартiстю 956 768 тис. гривень, а саме: 

 - контрактiв (договорiв) на виконання пiдрядних робiт, послуг; 

- контрактiв (договорiв) купiвлi-продажу оборотних та необоротних активiв; 

- контрактiв (договорiв) оренди будiвель, споруд, обладнання; 

- контрактiв ( договорiв) купiвлi-продажу корпоративних прав та цiнних паперiв 

третiх осiб ; 

- договорiв iпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числi - прав 

вимоги); 

- кредитних угод (кредитних договорiв), укладених з банками та фiнансовими 

установами; 

 Надати повноваження Головi правлiння Товариства для укладення та пiдписання 

значних правочинiв i документiв пов'язаних з ними. 

 

Пропозицiї вiд акцiонерiв до проекту порядку денного загальних зборiв 

акцiонерiв не надходили. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 30.06.2021 

Кворум зборів 100 

Опис За iнiцiативою Наглядової ради Товариства проведено позачерговi загальнi збори 

акцiонерiв з наступним порядком денним: 

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 



3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення в новiй редакцiї. 

5. Про обрання уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства в новiй 

редакцiї. 

6.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства в новiй редакцiї. 

7. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

8. Обрання членiв Наглядової ради Товариствазатвердження умов трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами 

Наглядової ради. 

9. Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

10. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

За результатами розгляду усiх питань порядку денного прийнято наступнi 

рiшення: 

1. Обрати лiчильну комiсiю в такому складi: Редько Василь Олександрович та 

Павлусь Олег Iгорович. 

2. Обрати Головою Зборiв Редька Василя Олександровича, а секретарем Зборiв 

Павлуся Олега Iгоровича. 

3. Загальнi збори акцiонерiв провести без перерви, на виступи по питанню 

порядку денного надається до 10 хв., на запитання i вiдповiдi до 5 хв. 

4. Затвердити статут Товариства в новiй редакцiї. 

5. Уповноважити Голову Зборiв Редька Василя Олександровича пiдписати 

Статуту Товариства в новiй редакцiї. 

6. Затвердити внутрiшнi положення Товариства в новiй редакцiї, а саме: 

Положення про Загальнi збори акцiонерiв, Положення про Наглядову раду 

Товариства, Положення про правлiнняТовариства, Положення про Ревiзiйну 

комiсiюТовариства. 

7. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства - Глащенкова 

Володимира Олександровича та членiв Наглядової ради Товариства Ковальчука 

Валерiя Влодимировича та Капрару Сергiя Дмитровича. 

8. Обрати членами Наглядової ради Глащенкова Володимира Олександровича, 

Ковальчука Вiталiя Володимировича, Ковальчука Валерiя Володимировича, 

Капрару Сергiя Дмитровича - представника акцiонера Величка Володимира 

Богдановича. Затвердити умови трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з ними. Надати повноваження Головi Зборiв на пiдписання 

договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради. 

9. Припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, 

зокрема: Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Ковальчук Ольги Михайлiвни та 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Дзьоби Андрiя Петровича та Годлевського 

Михайла Вiкторовича. 

10. Обрати Ревiзiйну комiсiю в наступному складi: Голова Ревiзiйної комiсiї 

Товариства Ковальчук Ольга Михайлiвна, член Ревiзiйної комiсiї Товариства 

Годлевський Михайло Вiкторович. 

Надходили пропозицiї  вiд акцiонера Ковальчука Вiталiя Володимировича - 

власника 37, 44821 вiдсоткiв акцiй Товариства щодо нових питань i проектiв 

рiшень по питаннях порядку денного № 8 та №10, якi  врахованi i розглянутi. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 



Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) - 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Нi 

Інше (зазначити) - 

 



У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Глащенков 

Володимир 

Олександрович - 

акцiонер 

 X До функцiональних обов'язкiв належить 

захист прав акцiонерiв,  активна участь в 

засiданнях Наглядової ради,  i в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства 

та законодавством, здiйснювати ефективне 

управлiння Товариством та контроль i 

регулювання дiяльностi виконавчого органу, 

а саме:   

1) затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за 

винятком положень про Загальнi збори, 

Наглядову раду,  та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства, а також положень, що рiшенням 

Наглядової ради переданi для затвердження 

Правлiнню Товариства;  

2) пiдготовка та затвердження проекту 

порядку денного та порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення, про включення 

пропозицiй до проекту порядку денного 

(визначення доцiльностi внесення до 

порядку денного загальних зборiв питань, 

запропонованих акцiонерами, Правлiнням 

або  Ревiзiйною комiсiєю Товариства, за 

виключенням випадкiв, коли вiдповiдно до 

чинного законодавства України 

запропонованi питання вносяться до проекту 

порядку денного загальних зборiв 

обов'язково), крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про скликання та 

проведення рiчних та позачергових 

загальних зборiв за власною iнiцiативою, на 



вимогу акцiонерiв, Правлiння або Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, подання на розгляд 

загальних зборiв проектiв рiшень, 

пропозицiй i рекомендацiй з питань порядку 

денного; 

4) затвердження форми i тексту бюлетенiв 

для голосування; 

5)  формування тимчасової лiчильної комiсiї 

у разi скликання загальних зборiв 

Наглядовою радою; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним 

законодавством України та цим Статутом;  

7) обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Товариства, 

визначення строку iх повноважень;  

8) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди, уповноваження особи на 

пiдписання вiд iменi Товариства трудового 

договору (контракту) з Головою та членами 

Правлiння;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови або члена Правлiння; 

10)  обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством України;  

11) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (рокiв), а також аудиторської 

перевiрки з будь-яких iнших питань за 

iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння 

Товариства; визначення умов договору, що 

укладатиметься з аудитором (аудиторською 

фiрмою), встановлення розмiру оплати його 

(її) послуг; 

12) визначення дати складання перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного 

чинним законодавством України або 

рiшенням загальних зборiв;  

13) визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право 



на участь у загальних зборах;  

14) вирiшення питань про заснування або 

участь Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях; 

15) вирiшення питань про створення, участь 

або припинення участi (придбання або 

вiдчуження корпоративних прав) в будь-яких 

юридичних особах (в тому числi дочiрнiх 

пiдприємств), їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

16) вирiшення питань про створення, 

реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 

та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; затвердження органiзацiйної 

структури Товариства;  

17) вирiшення питань, пов'язаних з участю 

Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в 

органах управлiння юридичних осiб, 

промислово-фiнансових груп та iнших 

об'єднань; вирiшення iнших питань, 

пов'язаних з майновими, корпоративними чи 

iншими правами Товариства чи його 

дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх 

участi в статутному капiталi юридичних осiб 

або з володiння цiнними паперами емiтентiв 

цiнних паперiв, в тому числi, але не 

обмежуючись цим, - вирiшення питань про 

участь представникiв Товариства в будь-яких 

органах управлiння таких юридичних осiб, 

голосування вiд iменi Товариства щодо 

питань, якi розглядаються органами 

управлiння таких юридичних осiб, 

пiдписання вiд iменi Товариства їх 

установчих документiв, протоколiв, тощо; 

18) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

19) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є їх предметом перевищує суму  50 тис. євро 

або їх еквiваленту в iнших валютах за 

курсом НБУ на дату вчинення правочину але 

менша 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

20) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством таких правочинiв:  

- кредитнi зобов'язання, позики, поруки, 

факторинговi або iншi фiнансовi операцiї, якi 

збiльшують кредитний портфель Товариства, 



бiльш нiж на 10 мiльйонiв гривень (окрiм 

овердрафтiв); 

21) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є їх предметом 

перевищує 1 вiдсоток але менша 10 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства 

22) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв , щодо:  

- розпорядження будь-яким рухомим, 

нерухомим майном Товариства, включаючи 

земельнi дiлянки, в тому числi, але не 

виключно - щодо застави, iпотеки та будь-

якого вiдчуження нерухомого майна 

Товариства (в тому числi передачi 

нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), 

вiдмови вiд права користування чи права 

власностi на земельну дiлянку тощо, 

включаючи майно та майновi права його 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв;  

- передачi в оренду, платне/безоплатне 

користування рухомого i нерухомого майна 

на строк бiльше 1 (одного) року;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб цiнними паперами iнших емiтентiв, 

що належать Товариству;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб об'єктами права iнтелектуальної 

власностi;  

 - надання будь-якої поруки 

(поручительства), гарантiї, отримання 

кредиту, а також передачi в довiрче 

управлiння майна Товариства;  

- факторингу. 

23) затвердження характеру та граничного 

рiвня вартостi правочинiв, вчинення яких 

потребує погодження Наглядової ради; 

погодження вчинення правочинiв, що 

перевищують цей рiвень; 

24) визначення ймовiрностi визнання 

Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй та затвердження 

плану по покращенню становища за 

поданням голови Правлiння Товариства;  

25) прийняття рiшення про обрання 



оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг;  

27) надсилання в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, оферти 

акцiонерам про придбання простих акцiй 

особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй 

Товариства;  

28) затвердження основних напрямiв 

стратегiчного бачення розвитку Товариства, 

стратегiї Товариства, планiв розвитку 

Товариства, iдеологiї бiзнесу; 

29) визначення ключових довгострокових та 

короткострокових показникiв дiяльностi 

Товариства, в тому числi фiнансових; 

здiйснення монiторингу та контролю за їх 

дотриманням Товариством;  

30) здiйснення контролю за своєчаснiстю 

надання (опублiкування) Товариством 

достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства 

України, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння Товариства; 

31) розгляд звiту Правлiння Товариства та 

затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

32) затвердження положення про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; визначення та 

затвердження ключових показникiв 

ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови 

та членiв Правлiння; 

33) затвердження звiту про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; 

34) затвердження порядку пiдготовки 

Правлiнням планiв дiяльностi Товариства; 

затвердження порядку та перiодичностi 

звiтування Правлiння щодо виконання 

планiв дiяльностi Товариства; затвердження 

складу та форми iнформацiї та документiв 

щодо планiв дiяльностi Товариства та звiтiв 

Правлiння про їх виконання; 

35) затвердження планiв дiяльностi 

Товариства та звiтiв Правлiння про їх 



виконання; 

36) визначення та затвердження будь-яких 

iнших заходiв щодо контролю за дiяльнiстю 

Правлiння, Голови та членiв Правлiння; 

37) затвердження статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про фiлiї та 

представництва, обрання та припинення 

повноважень  керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств  

38) визначення вiдомостi, що вiдносяться до  

комерцiйної таємницi Товариства, їх складу 

та обсягу, , з урахуванням вимог чинного 

законодавства України;  

39) iнiцiювання проведення позачергових 

ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

40) вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно з чинним законодавством України та 

Статутом. 

Ковальчук 

Вiталiй 

Володимирович 

- акцiонер 

 X До функцiональних обов'язкiв належить 

захист прав акцiонерiв,  активна участь в 

засiданнях Наглядової ради,  i в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства 

та законодавством, здiйснювати ефективне 

управлiння Товариством та контроль i 

регулювання дiяльностi виконавчого органу, 

а саме:   

1) затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за 

винятком положень про Загальнi збори, 

Наглядову раду,  та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства, а також положень, що рiшенням 

Наглядової ради переданi для затвердження 

Правлiнню Товариства;  

2) пiдготовка та затвердження проекту 

порядку денного та порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення, про включення 

пропозицiй до проекту порядку денного 

(визначення доцiльностi внесення до 

порядку денного загальних зборiв питань, 

запропонованих акцiонерами, Правлiнням 

або  Ревiзiйною комiсiєю Товариства, за 

виключенням випадкiв, коли вiдповiдно до 

чинного законодавства України 

запропонованi питання вносяться до проекту 

порядку денного загальних зборiв 

обов'язково), крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  



3) прийняття рiшення про скликання та 

проведення рiчних та позачергових 

загальних зборiв за власною iнiцiативою, на 

вимогу акцiонерiв, Правлiння або Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, подання на розгляд 

загальних зборiв проектiв рiшень, 

пропозицiй i рекомендацiй з питань порядку 

денного; 

4) затвердження форми i тексту бюлетенiв 

для голосування; 

5)  формування тимчасової лiчильної комiсiї 

у разi скликання загальних зборiв 

Наглядовою радою; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним 

законодавством України та цим Статутом;  

7) обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Товариства, 

визначення строку iх повноважень;  

8) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди, уповноваження особи на 

пiдписання вiд iменi Товариства трудового 

договору (контракту) з Головою та членами 

Правлiння;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови або члена Правлiння; 

10)  обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством України;  

11) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (рокiв), а також аудиторської 

перевiрки з будь-яких iнших питань за 

iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння 

Товариства; визначення умов договору, що 

укладатиметься з аудитором (аудиторською 

фiрмою), встановлення розмiру оплати його 

(її) послуг; 

12) визначення дати складання перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного 

чинним законодавством України або 

рiшенням загальних зборiв;  



13) визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право 

на участь у загальних зборах;  

14) вирiшення питань про заснування або 

участь Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях; 

15) вирiшення питань про створення, участь 

або припинення участi (придбання або 

вiдчуження корпоративних прав) в будь-яких 

юридичних особах (в тому числi дочiрнiх 

пiдприємств), їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

16) вирiшення питань про створення, 

реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 

та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; затвердження органiзацiйної 

структури Товариства;  

17) вирiшення питань, пов'язаних з участю 

Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в 

органах управлiння юридичних осiб, 

промислово-фiнансових груп та iнших 

об'єднань; вирiшення iнших питань, 

пов'язаних з майновими, корпоративними чи 

iншими правами Товариства чи його 

дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх 

участi в статутному капiталi юридичних осiб 

або з володiння цiнними паперами емiтентiв 

цiнних паперiв, в тому числi, але не 

обмежуючись цим, - вирiшення питань про 

участь представникiв Товариства в будь-яких 

органах управлiння таких юридичних осiб, 

голосування вiд iменi Товариства щодо 

питань, якi розглядаються органами 

управлiння таких юридичних осiб, 

пiдписання вiд iменi Товариства їх 

установчих документiв, протоколiв, тощо; 

18) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

19) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є їх предметом перевищує суму  50 тис. євро 

або їх еквiваленту в iнших валютах за 

курсом НБУ на дату вчинення правочину але 

менша 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

20) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством таких правочинiв:  



- кредитнi зобов'язання, позики, поруки, 

факторинговi або iншi фiнансовi операцiї, якi 

збiльшують кредитний портфель Товариства, 

бiльш нiж на 10 мiльйонiв гривень (окрiм 

овердрафтiв); 

21) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є їх предметом 

перевищує 1 вiдсоток але менша 10 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства 

22) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв , щодо:  

- розпорядження будь-яким рухомим, 

нерухомим майном Товариства, включаючи 

земельнi дiлянки, в тому числi, але не 

виключно - щодо застави, iпотеки та будь-

якого вiдчуження нерухомого майна 

Товариства (в тому числi передачi 

нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), 

вiдмови вiд права користування чи права 

власностi на земельну дiлянку тощо, 

включаючи майно та майновi права його 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв;  

- передачi в оренду, платне/безоплатне 

користування рухомого i нерухомого майна 

на строк бiльше 1 (одного) року;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб цiнними паперами iнших емiтентiв, 

що належать Товариству;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб об'єктами права iнтелектуальної 

власностi;  

 - надання будь-якої поруки 

(поручительства), гарантiї, отримання 

кредиту, а також передачi в довiрче 

управлiння майна Товариства;  

- факторингу. 

23) затвердження характеру та граничного 

рiвня вартостi правочинiв, вчинення яких 

потребує погодження Наглядової ради; 

погодження вчинення правочинiв, що 

перевищують цей рiвень; 

24) визначення ймовiрностi визнання 

Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй та затвердження 



плану по покращенню становища за 

поданням голови Правлiння Товариства;  

25) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг;  

27) надсилання в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, оферти 

акцiонерам про придбання простих акцiй 

особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй 

Товариства;  

28) затвердження основних напрямiв 

стратегiчного бачення розвитку Товариства, 

стратегiї Товариства, планiв розвитку 

Товариства, iдеологiї бiзнесу; 

29) визначення ключових довгострокових та 

короткострокових показникiв дiяльностi 

Товариства, в тому числi фiнансових; 

здiйснення монiторингу та контролю за їх 

дотриманням Товариством;  

30) здiйснення контролю за своєчаснiстю 

надання (опублiкування) Товариством 

достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства 

України, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння Товариства; 

31) розгляд звiту Правлiння Товариства та 

затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

32) затвердження положення про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; визначення та 

затвердження ключових показникiв 

ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови 

та членiв Правлiння; 

33) затвердження звiту про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; 

34) затвердження порядку пiдготовки 

Правлiнням планiв дiяльностi Товариства; 

затвердження порядку та перiодичностi 

звiтування Правлiння щодо виконання 

планiв дiяльностi Товариства; затвердження 

складу та форми iнформацiї та документiв 

щодо планiв дiяльностi Товариства та звiтiв 



Правлiння про їх виконання; 

35) затвердження планiв дiяльностi 

Товариства та звiтiв Правлiння про їх 

виконання; 

36) визначення та затвердження будь-яких 

iнших заходiв щодо контролю за дiяльнiстю 

Правлiння, Голови та членiв Правлiння; 

37) затвердження статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про фiлiї та 

представництва, обрання та припинення 

повноважень  керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств  

38) визначення вiдомостi, що вiдносяться до  

комерцiйної таємницi Товариства, їх складу 

та обсягу, , з урахуванням вимог чинного 

законодавства України;  

39) iнiцiювання проведення позачергових 

ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

40)  вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно з чинним законодавством України та 

Статутом. 

 

Ковальчук 

Валерiй 

Володимирович 

- акцiонер 

 X До функцiональних обов'язкiв належить 

захист прав акцiонерiв,  активна участь в 

засiданнях Наглядової ради,  i в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства 

та законодавством, здiйснювати ефективне 

управлiння Товариством та контроль i 

регулювання дiяльностi виконавчого органу, 

а саме:   

1) затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за 

винятком положень про Загальнi збори, 

Наглядову раду,  та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства, а також положень, що рiшенням 

Наглядової ради переданi для затвердження 

Правлiнню Товариства;  

2) пiдготовка та затвердження проекту 

порядку денного та порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення, про включення 

пропозицiй до проекту порядку денного 

(визначення доцiльностi внесення до 

порядку денного загальних зборiв питань, 

запропонованих акцiонерами, Правлiнням 

або  Ревiзiйною комiсiєю Товариства, за 

виключенням випадкiв, коли вiдповiдно до 

чинного законодавства України 



запропонованi питання вносяться до проекту 

порядку денного загальних зборiв 

обов'язково), крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про скликання та 

проведення рiчних та позачергових 

загальних зборiв за власною iнiцiативою, на 

вимогу акцiонерiв, Правлiння або Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, подання на розгляд 

загальних зборiв проектiв рiшень, 

пропозицiй i рекомендацiй з питань порядку 

денного; 

4) затвердження форми i тексту бюлетенiв 

для голосування; 

5)  формування тимчасової лiчильної комiсiї 

у разi скликання загальних зборiв 

Наглядовою радою; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним 

законодавством України та цим Статутом;  

7) обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Товариства, 

визначення строку iх повноважень;  

8) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди, уповноваження особи на 

пiдписання вiд iменi Товариства трудового 

договору (контракту) з Головою та членами 

Правлiння;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови або члена Правлiння; 

10)  обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством України;  

11) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (рокiв), а також аудиторської 

перевiрки з будь-яких iнших питань за 

iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння 

Товариства; визначення умов договору, що 

укладатиметься з аудитором (аудиторською 

фiрмою), встановлення розмiру оплати його 

(її) послуг; 

12) визначення дати складання перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, 



порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного 

чинним законодавством України або 

рiшенням загальних зборiв;  

13) визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право 

на участь у загальних зборах;  

14) вирiшення питань про заснування або 

участь Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях; 

15) вирiшення питань про створення, участь 

або припинення участi (придбання або 

вiдчуження корпоративних прав) в будь-яких 

юридичних особах (в тому числi дочiрнiх 

пiдприємств), їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

16) вирiшення питань про створення, 

реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 

та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; затвердження органiзацiйної 

структури Товариства;  

17) вирiшення питань, пов'язаних з участю 

Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в 

органах управлiння юридичних осiб, 

промислово-фiнансових груп та iнших 

об'єднань; вирiшення iнших питань, 

пов'язаних з майновими, корпоративними чи 

iншими правами Товариства чи його 

дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх 

участi в статутному капiталi юридичних осiб 

або з володiння цiнними паперами емiтентiв 

цiнних паперiв, в тому числi, але не 

обмежуючись цим, - вирiшення питань про 

участь представникiв Товариства в будь-яких 

органах управлiння таких юридичних осiб, 

голосування вiд iменi Товариства щодо 

питань, якi розглядаються органами 

управлiння таких юридичних осiб, 

пiдписання вiд iменi Товариства їх 

установчих документiв, протоколiв, тощо; 

18) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

19) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є їх предметом перевищує суму  50 тис. євро 

або їх еквiваленту в iнших валютах за 

курсом НБУ на дату вчинення правочину але 

менша 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 



даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

20) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством таких правочинiв:  

- кредитнi зобов'язання, позики, поруки, 

факторинговi або iншi фiнансовi операцiї, якi 

збiльшують кредитний портфель Товариства, 

бiльш нiж на 10 мiльйонiв гривень (окрiм 

овердрафтiв); 

21) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є їх предметом 

перевищує 1 вiдсоток але менша 10 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства 

22) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв , щодо:  

- розпорядження будь-яким рухомим, 

нерухомим майном Товариства, включаючи 

земельнi дiлянки, в тому числi, але не 

виключно - щодо застави, iпотеки та будь-

якого вiдчуження нерухомого майна 

Товариства (в тому числi передачi 

нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), 

вiдмови вiд права користування чи права 

власностi на земельну дiлянку тощо, 

включаючи майно та майновi права його 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв;  

- передачi в оренду, платне/безоплатне 

користування рухомого i нерухомого майна 

на строк бiльше 1 (одного) року;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб цiнними паперами iнших емiтентiв, 

що належать Товариству;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб об'єктами права iнтелектуальної 

власностi;  

 - надання будь-якої поруки 

(поручительства), гарантiї, отримання 

кредиту, а також передачi в довiрче 

управлiння майна Товариства;  

- факторингу. 

23) затвердження характеру та граничного 

рiвня вартостi правочинiв, вчинення яких 

потребує погодження Наглядової ради; 

погодження вчинення правочинiв, що 

перевищують цей рiвень; 

24) визначення ймовiрностi визнання 



Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй та затвердження 

плану по покращенню становища за 

поданням голови Правлiння Товариства;  

25) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг;  

27) надсилання в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, оферти 

акцiонерам про придбання простих акцiй 

особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй 

Товариства;  

28) затвердження основних напрямiв 

стратегiчного бачення розвитку Товариства, 

стратегiї Товариства, планiв розвитку 

Товариства, iдеологiї бiзнесу; 

29) визначення ключових довгострокових та 

короткострокових показникiв дiяльностi 

Товариства, в тому числi фiнансових; 

здiйснення монiторингу та контролю за їх 

дотриманням Товариством;  

30) здiйснення контролю за своєчаснiстю 

надання (опублiкування) Товариством 

достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства 

України, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння Товариства; 

31) розгляд звiту Правлiння Товариства та 

затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

32) затвердження положення про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; визначення та 

затвердження ключових показникiв 

ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови 

та членiв Правлiння; 

33) затвердження звiту про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; 

34) затвердження порядку пiдготовки 

Правлiнням планiв дiяльностi Товариства; 

затвердження порядку та перiодичностi 



звiтування Правлiння щодо виконання 

планiв дiяльностi Товариства; затвердження 

складу та форми iнформацiї та документiв 

щодо планiв дiяльностi Товариства та звiтiв 

Правлiння про їх виконання; 

35) затвердження планiв дiяльностi 

Товариства та звiтiв Правлiння про їх 

виконання; 

36) визначення та затвердження будь-яких 

iнших заходiв щодо контролю за дiяльнiстю 

Правлiння, Голови та членiв Правлiння; 

37) затвердження статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про фiлiї та 

представництва, обрання та припинення 

повноважень  керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств  

38) визначення вiдомостi, що вiдносяться до  

комерцiйної таємницi Товариства, їх складу 

та обсягу, , з урахуванням вимог чинного 

законодавства України;  

39) iнiцiювання проведення позачергових 

ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

40)  вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно з чинним законодавством України та 

Статутом Товариства. 

 

Капрару Сергiй 

Дмитрович - 

представник 

акцiонера 

 X До функцiональних обов'язкiв належить 

захист прав акцiонерiв,  активна участь в 

засiданнях Наглядової ради,  i в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства 

та законодавством, здiйснювати ефективне 

управлiння Товариством та контроль i 

регулювання дiяльностi виконавчого органу, 

а саме:   

1) затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за 

винятком положень про Загальнi збори, 

Наглядову раду,  та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства, а також положень, що рiшенням 

Наглядової ради переданi для затвердження 

Правлiнню Товариства;  

2) пiдготовка та затвердження проекту 

порядку денного та порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення, про включення 

пропозицiй до проекту порядку денного 

(визначення доцiльностi внесення до 

порядку денного загальних зборiв питань, 



запропонованих акцiонерами, Правлiнням 

або  Ревiзiйною комiсiєю Товариства, за 

виключенням випадкiв, коли вiдповiдно до 

чинного законодавства України 

запропонованi питання вносяться до проекту 

порядку денного загальних зборiв 

обов'язково), крiм випадкiв скликання 

акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про скликання та 

проведення рiчних та позачергових 

загальних зборiв за власною iнiцiативою, на 

вимогу акцiонерiв, Правлiння або Ревiзiйної 

комiсiї Товариства, подання на розгляд 

загальних зборiв проектiв рiшень, 

пропозицiй i рекомендацiй з питань порядку 

денного; 

4) затвердження форми i тексту бюлетенiв 

для голосування; 

5)  формування тимчасової лiчильної комiсiї 

у разi скликання загальних зборiв 

Наглядовою радою; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених чинним 

законодавством України та цим Статутом;  

7) обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Товариства, 

визначення строку iх повноважень;  

8) затвердження умов контрактiв, якi 

укладатимуться з Головою та членами 

Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди, уповноваження особи на 

пiдписання вiд iменi Товариства трудового 

договору (контракту) з Головою та членами 

Правлiння;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення 

голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови або члена Правлiння; 

10)  обрання реєстрацiйної комiсiї, за 

винятком випадкiв, встановлених чинним 

законодавством України;  

11) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого 

(минулих) року (рокiв), а також аудиторської 

перевiрки з будь-яких iнших питань за 

iнiцiативою Наглядової ради або Правлiння 

Товариства; визначення умов договору, що 

укладатиметься з аудитором (аудиторською 



фiрмою), встановлення розмiру оплати його 

(її) послуг; 

12) визначення дати складання перелiку осiб, 

якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного 

чинним законодавством України або 

рiшенням загальних зборiв;  

13) визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення загальних зборiв та мають право 

на участь у загальних зборах;  

14) вирiшення питань про заснування або 

участь Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях; 

15) вирiшення питань про створення, участь 

або припинення участi (придбання або 

вiдчуження корпоративних прав) в будь-яких 

юридичних особах (в тому числi дочiрнiх 

пiдприємств), їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

16) вирiшення питань про створення, 

реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 

та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; затвердження органiзацiйної 

структури Товариства;  

17) вирiшення питань, пов'язаних з участю 

Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в 

органах управлiння юридичних осiб, 

промислово-фiнансових груп та iнших 

об'єднань; вирiшення iнших питань, 

пов'язаних з майновими, корпоративними чи 

iншими правами Товариства чи його 

дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх 

участi в статутному капiталi юридичних осiб 

або з володiння цiнними паперами емiтентiв 

цiнних паперiв, в тому числi, але не 

обмежуючись цим, - вирiшення питань про 

участь представникiв Товариства в будь-яких 

органах управлiння таких юридичних осiб, 

голосування вiд iменi Товариства щодо 

питань, якi розглядаються органами 

управлiння таких юридичних осiб, 

пiдписання вiд iменi Товариства їх 

установчих документiв, протоколiв, тощо; 

18) вирiшення питань, вiднесених до 

компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 

Товариства; 

19) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що 



є їх предметом перевищує суму  50 тис. євро 

або їх еквiваленту в iнших валютах за 

курсом НБУ на дату вчинення правочину але 

менша 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства; 

20) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством таких правочинiв:  

- кредитнi зобов'язання, позики, поруки, 

факторинговi або iншi фiнансовi операцiї, якi 

збiльшують кредитний портфель Товариства, 

бiльш нiж на 10 мiльйонiв гривень (окрiм 

овердрафтiв); 

21) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть 

майна або послуг, що є їх предметом 

перевищує 1 вiдсоток але менша 10 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства 

22) прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення Товариством правочинiв , щодо:  

- розпорядження будь-яким рухомим, 

нерухомим майном Товариства, включаючи 

земельнi дiлянки, в тому числi, але не 

виключно - щодо застави, iпотеки та будь-

якого вiдчуження нерухомого майна 

Товариства (в тому числi передачi 

нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), 

вiдмови вiд права користування чи права 

власностi на земельну дiлянку тощо, 

включаючи майно та майновi права його 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв;  

- передачi в оренду, платне/безоплатне 

користування рухомого i нерухомого майна 

на строк бiльше 1 (одного) року;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб цiнними паперами iнших емiтентiв, 

що належать Товариству;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який 

спосiб об'єктами права iнтелектуальної 

власностi;  

 - надання будь-якої поруки 

(поручительства), гарантiї, отримання 

кредиту, а також передачi в довiрче 

управлiння майна Товариства;  

- факторингу. 

23) затвердження характеру та граничного 

рiвня вартостi правочинiв, вчинення яких 



потребує погодження Наглядової ради; 

погодження вчинення правочинiв, що 

перевищують цей рiвень; 

24) визначення ймовiрностi визнання 

Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй та затвердження 

плану по покращенню становища за 

поданням голови Правлiння Товариства;  

25) прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) 

депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг;  

27) надсилання в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України, оферти 

акцiонерам про придбання простих акцiй 

особою (особами, що дiють спiльно), яка 

придбала контрольний пакет акцiй 

Товариства;  

28) затвердження основних напрямiв 

стратегiчного бачення розвитку Товариства, 

стратегiї Товариства, планiв розвитку 

Товариства, iдеологiї бiзнесу; 

29) визначення ключових довгострокових та 

короткострокових показникiв дiяльностi 

Товариства, в тому числi фiнансових; 

здiйснення монiторингу та контролю за їх 

дотриманням Товариством;  

30) здiйснення контролю за своєчаснiстю 

надання (опублiкування) Товариством 

достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть 

вiдповiдно до чинного законодавства 

України, опублiкування Товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) 

корпоративного управлiння Товариства; 

31) розгляд звiту Правлiння Товариства та 

затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

32) затвердження положення про винагороду 

Голови та членiв Правлiння; визначення та 

затвердження ключових показникiв 

ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови 

та членiв Правлiння; 

33) затвердження звiту про винагороду 



Голови та членiв Правлiння; 

34) затвердження порядку пiдготовки 

Правлiнням планiв дiяльностi Товариства; 

затвердження порядку та перiодичностi 

звiтування Правлiння щодо виконання 

планiв дiяльностi Товариства; затвердження 

складу та форми iнформацiї та документiв 

щодо планiв дiяльностi Товариства та звiтiв 

Правлiння про їх виконання; 

35) затвердження планiв дiяльностi 

Товариства та звiтiв Правлiння про їх 

виконання; 

36) визначення та затвердження будь-яких 

iнших заходiв щодо контролю за дiяльнiстю 

Правлiння, Голови та членiв Правлiння; 

37) затвердження статутiв дочiрнiх 

пiдприємств, положень про фiлiї та 

представництва, обрання та припинення 

повноважень  керiвникiв дочiрнiх 

пiдприємств  

38) визначення вiдомостi, що вiдносяться до  

комерцiйної таємницi Товариства, їх складу 

та обсягу, , з урахуванням вимог чинного 

законодавства України;  

39) iнiцiювання проведення позачергових 

ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

40) ) вирiшення iнших питань, що належать 

до виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно з чинним законодавством України та 

Статутом Товариства. 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

За звiтний рiк було проведено 27 засiдань Наглядової ради: 

16.02.21р., 01.03.2021р., 02.03.2021р., 05.03.2021р., 29.03.2021р. 

12.04.2021р., 20.04.2021р., 12.05.2021р., 13.05.2021р., 

25.05.2021р., 25.05.2021р., 28.05.2021р., 01.06.2021р., 

11.06.2021р., 14.06.2021р., 11.06.2021р., 30.06.2021р., 

01.07.2021р., 06.07.2021р., 15.09.2021р., 22.10.2021р., 

22.10.2021р., 23.11.2021р., 24.11.2021р., 06.12.2021р., 20.12.2021р  

24.12.2021 р. Наглядовою радою прийнятi рiшення щодо 

скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв на 27.04.2021 

позачергових зборiв 30.06.2021р. та, 09.02.2022 р. та 

затвердження проектiв порядку денного i проектiв рiшень;  щодо  

персонального складу правлiння i обрання посадових осiб 

Товариства, щодо змiни органiзацiйної структури Товариства, 

вiдчуження майна яке належить Товариству та iнше. 

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але 

не рiдше одного разу на квартал.  

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере 

участь бiльше половини членiв вiд її кiлькiсного складу. На 



вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть участь Голова та/або 

члени Правлiння. 

Засiдання Наглядової ради веде Голова Наглядової ради або, у 

випадку його вiдсутностi, - один iз членiв Наглядової ради, 

обраний головуючим на цьому засiданнi Наглядової ради. 

Рiшення Наглядової ради приймається простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та 

мають право голосу. На засiданнi Наглядової ради кожний член 

Наглядової ради має один голос.  

У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час 

прийняття рiшень, право вирiшального голосу надається 

головуючому на засiданнi Наглядової ради. 

Порядок скликання, пiдготовки, проведення засiдань Наглядової 

ради встановлюється Положенням про Наглядову раду. 

Дiяльнiсть Наглядової ради протягом звiтного перiоду зумовила 

позитивнi змiни у дiяльностi Товариства, здiйснювалась 

ефективна робота при виконаннi обов'язкiв  у процесi 

корпоративного управлiння, надавались компетентнi 

рекомендацiї щодо здiйснення управлiння в Товариствi. 

Наглядовою радою здiйснювалось ефективне управлiння 

акцiонерним товариством та контроль за дiяльнiсть виконавчого 

органу. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової ради комiтетiв 

не створено. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

- 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

- 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Товариство не подає iнформацiю про оцiнку роботи Наглядової 

ради вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 

№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями). 

 

 



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

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

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) - 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння - Руднєв 

О. Ю.Члени правлiння : 

Барановський С.С., Солтис 

В.П., Симовонюк А.В., 

Павлусь О. М., Стасик М. 

С., Волошин Ю. В., 

Демчик Ю.В. Лазар О.К. 

Колегiальним виконавчим органом Товариства є Правлiння. 

Членом Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, 

яка не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Кiлькiсний склад Правлiння становить 9 (дев'ять ) осiб. 

Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою 

Товариства. Строк повноважень Голови та членiв Правлiння 

визначається вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради та 

зазначається в трудових договорах (контрактах) укладених з 

Головою та членами Правлiння. Голова та члени Правлiння 

можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену 



кiлькiсть разiв.. Голова та члени Правлiння виконують свої 

повноваження з моменту їх обрання до моменту припинення 

повноважень Наглядовою радою. Наглядова рада може прийняти 

рiшення про припинення повноважень Голови, всiх або окремих 

членiв Правлiння та обрання нових Голови та/або членiв. 

Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння 

встановлюються чинним законодавством України, Статутом 

Товариства та трудовими договорами (контрактами), що 

укладаються з ними.  

Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть Голови та членiв Правлiння 

визначаються Статутом Товариства, чинним законодавством 

України, а також трудовим договором (контрактом), що 

укладається з Головою та кожним членом Правлiння. Вiд iменi 

Товариства трудовий договiр (контракт) пiдписує Голова 

Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою на 

таке пiдписання. Дiя договору (контракту) з Головою або членом 

Правлiння припиняється у разi припинення його повноважень. 

Умови договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою 

Товариства.  Правлiння Товариства на вимогу органiв та 

посадових осiб Товариства зобов'язане надати можливiсть 

ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, 

встановлених чинним законодавством України,  Статутом 

Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства. Особи, якi 

при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим 

доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне 

використання. До компетенцiї Правлiння належать всi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї 

iнших органiв Товариства. 

До компетенцiї Правлiння Товариства, зокрема, належить: 

1) забезпечення реалiзацiї затвердженої Наглядовою радою 

стратегiї та планiв дiяльностi та розвитку Товариства, 

забезпечення досягнення визначених Наглядовою радою 

показникiв дiяльностi Товариства, пiдготовка та подання на 

затвердження Наглядовою радою проектiв планiв дiяльностi та 

розвитку Товариства;  

2) звiтування перед Наглядовою радою щодо реалiзацiї стратегiї, 

виконання планiв дiяльностi та розвитку Товариства, досягнення 

показникiв дiяльностi Товариства, виконання ключових 

показникiв ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови та членiв 

Правлiння та з iнших питань на вимогу Наглядової ради;  

3) розробка, затвердження, впровадження та забезпечення 

виконання оперативних планiв дiяльностi Товариства i заходiв, 

що забезпечують виконання виробничих завдань, реалiзацiя 

виробничої, технологiчної, iнвестицiйної i цiнової полiтики;  

4) складання та надання на затвердження Наглядовiй радi 

квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення 

та/або подання на розгляд загальними зборами;  

5) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, 

фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi.  

6) попереднє опрацювання питань, що належать до компетенцiї 

загальних зборiв та Наглядової ради, пiдготовка пропозицiй для 



розгляду Наглядовою радою та/або загальними зборами;  

7) органiзацiйне та технiчне забезпечення (за рiшенням 

Наглядової ради) скликання та проведення рiчних та 

позачергових загальних зборiв;  

8) затвердження положень Товариства, що рiшенням Наглядової 

ради переданi для затвердження Правлiнню Товариства;  

9) визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання 

працiвникiв Товариства.  

10) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на 

них завдань;  

11) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання 

дебiторської заборгованостi, що визнана Товариством 

безнадiйною вiдповiдно до чинного законодавства України;  

12) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання 

заборгованостi за цiнними паперами, що визнана Товариством 

безнадiйною вiдповiдно до чинного законодавства України;  

13) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання 

заборгованостi за кредитними операцiями Товариства та за 

нарахованими Товариству доходами (процентами), якщо така 

заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до 

чинного законодавства України;  

14) забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв та 

Наглядової ради; 

15) органiзацiя контролю за збереженням, рацiональним 

використанням майна Товариства, отриманням прибутку;  

16) розробка i затвердження договiрних цiн на продукцiю, 

тарифiв на роботи та послуги;  

17) розподiл посадових обов'язкiв мiж посадовими особами 

Товариства та спецiалiстами;  

18) забезпечення проведення ревiзiй i аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд 

висновкiв, матерiалiв перевiрок i службових розслiдувань;  

19) призначення  та припинення повноважень  керiвникiв фiлiй та 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

20) розроблення плану заходiв щодо недопущення розголошення 

вiдомостей що становлять комерцiйну таємницю Товариства;  

21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до 

компетенцiї загальних зборiв чи Наглядової ради.  

Голова Правлiння Товариства має право у порядку та з 

урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством 

України та  Статутом: 

1) представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з 

органами державної влади, мiсцевого самоврядування, 

суб'єктами господарювання, iншими органiзацiями, установами, 

юридичними особами, громадянами, а також в судi;  

2) вчиняти правочини (пiдписувати договори, угоди, додатковi 

угоди, тощо) вiд iменi Товариства, розпоряджатися грошовими 

коштами; з урахуванням вимог визначених  Статутом 

3) делегувати свої повноваження, в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом, щодо пiдписання договорiв, додаткiв, актiв 



виконаних робiт, наданих послуг та iнших документiв, якi 

супроводжують господарськi операцiї, видавати довiреностi вiд 

iменi Товариства; 

4) вирiшувати оперативнi питання дiяльностi Товариства;  

5) затверджувати своїм пiдписом документи фiнансового, 

нормативного, матерiального, майнового, розрахункового та 

кредитного характеру, в тому числi декларацiй, звiтiв та балансiв, 

має право розпорядчого пiдпису за рахунками Товариства; 

6) вiдкривати поточнi, депозитнi, валютнi та iншi рахунки 

Товариства;  

7) видавати накази i розпорядження, якi є обов'язковими для 

виконання працiвниками Товариства; 

8)  приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв 

Товариства, фiлiй, представництв, укладати з ними трудовi 

договори, застосовувати заходи заохочення та накладати 

стягнення;  

9) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

10) затверджувати графiки вiдпусток працiвникiв Товариства;  

11) пред'являти претензiї та подавати до суду позови вiд iменi 

Товариства, у разi порушення прав та законних iнтересiв 

Товариства з боку третiх осiб;  

12) здiйснювати оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;   

13)  затверджувати штатний розклад Товариства; 

14) укладати вiд iменi Товариства колективний договiр з 

трудовим колективом (уповноваженим ним органом);  

15) органiзовувати ведення бухгалтерського, оперативного, 

статистичного облiку та звiтностi в Товариствi; 

16) забезпечувати своєчасне i повне виконання рiшень загальних 

зборiв, Наглядової ради, договiрних та iнших зобов'язань 

Товариства; 

17) вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 

брати участь в органах управлiння юридичних осiб, 

корпоративними правами в яких володiє Товариство, голосувати 

щодо питань, якi розглядаються такими органами управлiння, вiд 

iменi Товариства пiдписувати їх установчi документи, протоколи, 

а також вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вирiшувати iншi 

питання, пов'язанi з майновими, корпоративними чи iншими 

правами Товариства, що випливають з його участi в статутному 

капiталi юридичних осiб або з володiння цiнними паперами 

емiтентiв цiнних паперiв; 

18) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення 

поточної дiяльностi Товариства.  

Правочини, що потребують попередньої згоди, згоди, дозволу, 

рiшення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або 

загальних зборiв, можуть бути вчиненi Головою Правлiння пiсля 

здiйснення такого  затвердження чи отримання такого 

погодження, згоди, дозволу, тощо.  

У випадку вiдрядження, вiдпустки або нетривалої вiдсутностi 

Голови Правлiння з будь-якої причини  Голова Правлiння своїм 

наказом призначає особу з числа членiв Правлiння, яка 

виконуватиме його обов'язки на час тимчасової вiдсутностi.  



У випадку тривалої вiдсутностi(бiльше 31 дня поспiль) Голови 

Правлiння з будь-якої причини або у випадку, якщо Голова 

Правлiння не має можливостi видати наказ вiдповiдно до пункту 

7.4.10  Статуту, особу з числа членiв Правлiння, яка 

виконуватиме його обов'язки на час вiдсутностi Голови 

правлiння, призначає Наглядова рада. У виняткових випадках, 

якщо Наглядова рада не має можливостi (бiльше 7 календарних 

днiв) прийняти рiшення про тимчасове покладання обов'язкiв 

Голови Правлiння, обов'язки Голови Правлiння виконує Перший 

заступник Голови правлiння до прийняття рiшення Загальними  

зборами Товариства. 

 Засiдання Правлiння скликаються за iнiцiативою Голови 

Правлiння. Члени Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї мають 

право бути присутнiми на засiданнях  Правлiння. 

Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi. Засiдання 

Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини членiв вiд його фактично обраного складу.  

Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право 

голосу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один 

голос. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час 

прийняття рiшень, право вирiшального голосу надається Головi 

Правлiння або особi, якi виконує його обов'язки. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Необхiдностi скликання засiдань правлiння  Товариства в 

звiтному роцi не було. Виконавчий орган  здiйснював  ефективне 

поточне управлiння Товариством, забезпечував його виробничу  

дiяльнiсть, збереження майна Товариства  для виконання мети та 

предмету дiяльностi Товариства, визначену Статутом 

Товариства, рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради. 

 

 Засiдання Правлiння проводяться в мiру необхiдностi. Засiдання 

Правлiння є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше 

половини членiв вiд його фактично обраногоскладу.  

Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв 

членiв Правлiння, якi беруть участь у засiданнi та мають право 

голосу. На засiданнi Правлiння кожний член Правлiння має один 

голос.  

У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Правлiння пiд час 

прийняття рiшень, право вирiшального голосу надається Головi 

Правлiння або особi, якi виконує його обов'язки. 

 

Виконавчий орган  здiйснював  ефективне поточне управлiння 

Товариством, забезпечував його виробничу  дiяльнiсть, 

збереження майна Товариства  для виконання мети та предмету 

дiяльностi Товариства, визначену Статутом Товариства, 

рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 

 



Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Товариство не подає iнформацiю про оцiнку роботи виконавчого 

органу вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 

№2826 вiд 03.12.2013 (iз змiнами i доповненнями). 

 

Примітки 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

При здiйсненнi внутрiшнього контролю  i  управлiння ризиками в Товариствi  використовуються 

рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 

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

запис); 

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

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

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

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

Товариством. 

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

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

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

грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

o ринковий ризик - змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

o ризик втрати лiквiдностi - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

o кредитний ризик - Товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що 

майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Товариство пiддається валютному 

ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та 

заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде 

змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, 

характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти 

ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Товариство не пiддається ризику коливання 

процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. 

Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi 

та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство 

має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, 

шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Кредитний ризик. Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, 

що контрагент-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої 

зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком 



здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити 

заборгованiсть. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 

сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська 

заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд 

знецiнення за необхiдностi. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

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

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

ресурси.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  2 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до так ні ні ні 



майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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 Ковальчук Вiталiй Володимирович д/н 37,44821 

2 Барановський Сергiй Степанович д/н 37,249806 

3 Ковальчук Валерiй Володимирович д/н 9,95 

4 Величко Володимир Богданович д/н 9,95 

 

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 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Наглядова рада Товариства обирається загальними зборами з числа акцiонерiв, осiб, якi 

представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних директорiв в кiлькостi 4 

(чотири) особи. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової 

ради.  

Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фiзичнi особи. Одна й та сама особа 

може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може 

бути одночасно членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. У випадку закiнчення 

строку, на який обрано члена Наглядової ради, його повноваження продовжують дiяти до 

прийняття загальними зборами рiшення про припинення його повноважень.  

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 

акцiй.  

Повноваження членiв Наглядової ради припиняються загальними зборами, крiм випадкiв, 

встановлених чинним законодавством України та  Статутом.  

Рiшення загальних зборiв щодо обрання та припинення повноважень може прийматися стосовно 

всiх або окремих членiв Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-



який час переобрати Голову Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них. У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. 

Загальнi збори Товариства можуть в будь-який момент прийняти рiшення про дострокове 

припинення повноважень членiв Наглядової ради.  

Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:  

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 

2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 

3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 

що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

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

який є представником акцiонера. 

Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент 

замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству 

письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити 

iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового 

представника акцiонера. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декiлькох 

акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонерiв 

пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової ради є. 

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору 

(контракту), укладеного з ним. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є дiйсними, становить половину або 

менше половини членiв вiд її кiлькiсного складу, Наглядова рада не може приймати рiшення, 

крiм рiшень з питань скликання загальних зборiв для обрання членiв Наглядової ради. В такому 

випадку Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати загальнi збори для обрання членiв 

Наглядової ради. 

 

       Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень 

Голови та членiв Правлiння визначається вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради та 

зазначається в трудових договорах (контрактах) укладених з Головою та членами Правлiння. 

Голова та члени Правлiння можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену 

кiлькiсть разiв. 

Голова та члени Правлiння виконують свої повноваження з моменту їх обрання до моменту 

припинення повноважень Наглядовою радою.  

 Наглядова рада може прийняти рiшення про припинення повноважень Голови, всiх або окремих 

членiв Правлiння та обрання нових Голови та/або членiв. Пiдстави припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння встановлюються чинним законодавством України,  Статутом та 

трудовими договорами (контрактами), що укладаються з ними. 

У випадку вiдрядження, вiдпустки або нетривалої вiдсутностi Голови Правлiння з будь-якої 

причини  Голова Правлiння своїм наказом призначає особу з числа членiв Правлiння, яка 

виконуватиме його обов'язки на час тимчасової вiдсутностi.  

У випадку тривалої вiдсутностi(бiльше 31 дня поспiль) Голови Правлiння з будь-якої причини 

або у випадку, якщо Голова Правлiння не має можливостi видати наказ вiдповiдно до пункту 

7.4.10 Статуту, особу з числа членiв Правлiння, яка виконуватиме його обов'язки на час 

вiдсутностi Голови правлiння, призначає Наглядова рада. У виняткових випадках, якщо 

Наглядова рада не має можливостi (бiльше 7 календарних днiв) прийняти рiшення про 

тимчасове покладання обов'язкiв Голови Правлiння, обов'язки Голови Правлiння виконує 

Перший заступник Голови правлiння до прийняття рiшення Загальними  зборами Товариства. 



 

 

 Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю з числа фiзичних осiб в складi 2 (двох) осiб строком на 3 (три) роки. 

Вимоги до членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються  Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. 

 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 

Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами. 

 

Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:  

 1) член Наглядової ради;  

 2) Голова та члени Правлiння;   

  Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства. 

 Посадовим особам компенсацiї та винагороди при звiльненi  не передбаченi. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом 

Товариства, а також переданих на вирiшення Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

До функцiональних обов'язкiв належить захист прав акцiонерiв,  активна участь в засiданнях 

Наглядової ради,  i в межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства та законодавством, 

здiйснювати ефективне управлiння Товариством та контроль i регулювання дiяльностi 

виконавчого органу, а саме:   

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду,  та Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, а також положень, що рiшенням Наглядової ради переданi для 

затвердження Правлiнню Товариства;  

2) пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення, про включення пропозицiй до проекту порядку 

денного (визначення доцiльностi внесення до порядку денного загальних зборiв питань, 

запропонованих акцiонерами, Правлiнням або  Ревiзiйною комiсiєю Товариства, за 

виключенням випадкiв, коли вiдповiдно до чинного законодавства України запропонованi 

питання вносяться до проекту порядку денного загальних зборiв обов'язково), крiм випадкiв 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

3) прийняття рiшення про скликання та проведення рiчних та позачергових загальних зборiв за 

власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, Правлiння або Ревiзiйної комiсiї Товариства, 

подання на розгляд загальних зборiв проектiв рiшень, пропозицiй i рекомендацiй з питань 

порядку денного; 

4) затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування; 

5)  формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв Наглядовою 

радою; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством 

України та  Статутом;  

7) обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства, визначення 

строку iх повноважень;  

8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди, уповноваження особи на пiдписання вiд iменi Товариства 



трудового договору (контракту) з Головою та членами Правлiння;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови або члена 

Правлiння; 

10)  обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством 

України;  

11) прийняття рiшення про обрання (замiну) зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) для 

проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року 

(рокiв), а також аудиторської перевiрки з будь-яких iнших питань за iнiцiативою Наглядової 

ради або Правлiння Товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором 

(аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; 

12) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством 

України або рiшенням загальних зборiв;  

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах;  

14) вирiшення питань про заснування або участь Товариства у промислово-фiнансових групах та 

iнших об'єднаннях; 

15) вирiшення питань про створення, участь або припинення участi (придбання або вiдчуження 

корпоративних прав) в будь-яких юридичних особах (в тому числi дочiрнiх пiдприємств), їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

16) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

17) вирiшення питань, пов'язаних з участю Товариства чи його дочiрнiх пiдприємств в органах 

управлiння юридичних осiб, промислово-фiнансових груп та iнших об'єднань; вирiшення iнших 

питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи iншими правами Товариства чи його 

дочiрнiх пiдприємств, що випливають з їх участi в статутному капiталi юридичних осiб або з 

володiння цiнними паперами емiтентiв цiнних паперiв, в тому числi, але не обмежуючись цим, - 

вирiшення питань про участь представникiв Товариства в будь-яких органах управлiння таких 

юридичних осiб, голосування вiд iменi Товариства щодо питань, якi розглядаються органами 

управлiння таких юридичних осiб, пiдписання вiд iменi Товариства їх установчих документiв, 

протоколiв, тощо; 

18) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради  у разi злиття, приєднання, 

подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

19) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом перевищує суму  50 тис. євро або їх 

еквiваленту в iнших валютах за курсом НБУ на дату вчинення правочину але менша 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

20) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством таких правочинiв:  

- кредитнi зобов'язання, позики, поруки, факторинговi або iншi фiнансовi операцiї, якi 

збiльшують кредитний портфель Товариства, бiльш нiж на 10 мiльйонiв гривень (окрiм 

овердрафтiв); 

21) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом перевищує 1 

вiдсоток але менша 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства 

22) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв , щодо:  

- розпорядження будь-яким рухомим, нерухомим майном Товариства, включаючи земельнi 

дiлянки, в тому числi, але не виключно - щодо застави, iпотеки та будь-якого вiдчуження 

нерухомого майна Товариства (в тому числi передачi нерухомого майна як внеску до статутного 

(складеного) капiталу iншого пiдприємства), вiдмови вiд права користування чи права власностi 



на земельну дiлянку тощо, включаючи майно та майновi права його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв;  

- передачi в оренду, платне/безоплатне користування рухомого i нерухомого майна на строк 

бiльше 1 (одного) року;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який спосiб цiнними паперами iнших емiтентiв, що 

належать Товариству;  

- вiдчуження або розпорядження в будь-який спосiб об'єктами права iнтелектуальної власностi;  

 - надання будь-якої поруки (поручительства), гарантiї, отримання кредиту, а також передачi в 

довiрче управлiння майна Товариства;  

- факторингу. 

23) затвердження характеру та граничного рiвня вартостi правочинiв, вчинення яких потребує 

погодження Наглядової ради; погодження вчинення правочинiв, що перевищують цей рiвень; 

24) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй та затвердження плану по покращенню становища за поданням голови Правлiння 

Товариства;  

25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг;  

27) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам 

про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний 

пакет акцiй Товариства;  

28) затвердження основних напрямiв стратегiчного бачення розвитку Товариства, стратегiї 

Товариства,планiв розвитку Товариства, iдеологiї бiзнесу; 

29) визначення ключових довгострокових та короткострокових показникiв дiяльностi 

Товариства, в тому числi фiнансових; здiйснення монiторингу та контролю за їх дотриманням 

Товариством;  

30) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, опублiкування 

Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; 

31) розгляд звiту Правлiння Товариства та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

32) затвердження положення про винагороду Голови та членiв Правлiння; визначення та 

затвердження ключових показникiв ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови та членiв 

Правлiння; 

33) затвердження звiту про винагороду Голови та членiв Правлiння; 

34) затвердження порядку пiдготовки Правлiнням планiв дiяльностi Товариства; затвердження 

порядку та перiодичностi звiтування Правлiння щодо виконання планiв дiяльностi Товариства; 

затвердження складу та форми iнформацiї та документiв щодо планiв дiяльностi Товариства та 

звiтiв Правлiння про їх виконання; 

35) затвердження планiв дiяльностi Товариства та звiтiв Правлiння про їх виконання; 

36) визначення та затвердження будь-яких iнших заходiв щодо контролю за дiяльнiстю 

Правлiння, Голови та членiв Правлiння; 

37) затвердження статутiв дочiрнiх пiдприємств, положень про фiлiї та представництва, обрання 

та припинення повноважень  керiвникiв дочiрнiх пiдприємств  

38) визначення вiдомостi, що вiдносяться до  комерцiйної таємницi Товариства, їх складу та 

обсягу, , з урахуванням вимог чинного законодавства України;  

39) iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства; 

40) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з 



чинним законодавством України та  Статутом.  

 

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися 

iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв. 

 

До компетенцiї Правлiння належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi 

до компетенцiї iнших органiв Товариства. 

До компетенцiї Правлiння Товариства належить: 

1) забезпечення реалiзацiї затвердженої Наглядовою радою стратегiї та планiв дiяльностi та 

розвитку Товариства, забезпечення досягнення визначених Наглядовою радою показникiв 

дiяльностi Товариства, пiдготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектiв 

планiв дiяльностi та розвитку Товариства;  

2) звiтування перед Наглядовою радою щодо реалiзацiї стратегiї, виконання планiв дiяльностi та 

розвитку Товариства, досягнення показникiв дiяльностi Товариства, виконання ключових 

показникiв ефективностi дiяльностi Правлiння, Голови та членiв Правлiння та з iнших питань на 

вимогу Наглядової ради; 

3) розробка, затвердження, впровадження та забезпечення виконання оперативних планiв 

дiяльностi Товариства i заходiв, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалiзацiя 

виробничої, технологiчної, iнвестицiйної i цiнової полiтики;  

4) складання та надання на затвердження Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв 

Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальними зборами;  

5) органiзацiя господарської дiяльностi Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання 

звiтностi.  

6) попереднє опрацювання питань, що належать до компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 

ради, пiдготовка пропозицiй для розгляду Наглядовою радою та/або загальними зборами;  

7) органiзацiйне та технiчне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) скликання та 

проведення рiчних та позачергових загальних зборiв;  

8) затвердження положень Товариства, що рiшенням Наглядової ради переданi для 

затвердження Правлiнню Товариства;  

9) визначення засад оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв Товариства.  

10) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, 

забезпечення виконання покладених на них завдань;  

11) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання дебiторської заборгованостi, що 

визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до чинного законодавства України;  

12) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за цiнними 

паперами, що визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до чинного законодавства України;  

13) прийняття рiшення щодо визнання безнадiйною та списання заборгованостi за кредитними 

операцiями Товариства та за нарахованими Товариству доходами (процентами), якщо така 

заборгованiсть визнана Товариством безнадiйною вiдповiдно до чинного законодавства України;  

14) забезпечення виконання рiшень загальних Зборiв та Наглядової ради; 

15) органiзацiя контролю за збереженням, рацiональним використанням майна Товариства, 

отриманням прибутку;  

16) розробка i затвердження договiрних цiн на продукцiю, тарифiв на роботи та послуги;  

17) розподiл посадових обов'язкiв мiж посадовими особами Товариства та спецiалiстами;  

18) забезпечення проведення ревiзiй i аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок i службових розслiдувань;  

19) призначення  та припинення повноважень  керiвникiв фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; 

20) розроблення плану заходiв щодо недопущення розголошення вiдомостей що становлять 

комерцiйну таємницю Товариства;  

21)вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї загальних зборiв чи 



Наглядової ради.  

 

Голова правлiння Товариства має право без обмежень: 

-  1) представляти iнтереси Товариства у взаємовiдносинах з органами державної влади, 

мiсцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, iншими органiзацiями, установами, 

юридичними особами, громадянами, а також в судi;  

2) вчиняти правочини (пiдписувати договори, угоди, додатковi угоди, тощо) вiд iменi 

Товариства, розпоряджатися грошовими коштами; з урахуванням вимог визначених цим 

Статутом 

3) делегувати свої повноваження, в межах компетенцiї, визначеної цим Статутом, щодо 

пiдписання договорiв, додаткiв, актiв виконаних робiт, наданих послуг та iнших документiв, якi 

супроводжують господарськi операцiї, видавати довiреностi вiд iменi Товариства; 

4) вирiшувати оперативнi питання дiяльностi Товариства;  

5) затверджувати своїм пiдписом документи фiнансового, нормативного, матерiального, 

майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числi декларацiй, звiтiв та балансiв, 

має право розпорядчого пiдпису за рахунками Товариства; 

6) вiдкривати поточнi, депозитнi, валютнi та iншi рахунки Товариства;  

7) видавати накази i розпорядження, якi є обов'язковими для виконання працiвниками 

Товариства; 

8)  приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв, 

укладати з ними трудовi договори, застосовувати заходи заохочення та накладати стягнення;  

9) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

10) затверджувати графiки вiдпусток працiвникiв Товариства;  

11) пред'являти претензiї та подавати до суду позови вiд iменi Товариства, у разi порушення 

прав та законних iнтересiв Товариства з боку третiх осiб;  

12) здiйснювати оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства;   

13)  затверджувати штатний розклад Товариства; 

14) укладати вiд iменi Товариства колективний договiр з трудовим колективом (уповноваженим 

ним органом);  

15) органiзовувати ведення бухгалтерського, оперативного, статистичного облiку та звiтностi в 

Товариствi; 

16) забезпечувати своєчасне i повне виконання рiшень загальних зборiв, Наглядової ради, 

договiрних та iнших зобов'язань Товариства; 

17) вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшення Наглядової ради брати участь в органах 

управлiння юридичних осiб, корпоративними правами в яких володiє Товариство, голосувати 

щодо питань, якi розглядаються такими органами управлiння, вiд iменi Товариства пiдписувати 

їх установчi документи, протоколи, а також вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вирiшувати 

iншi питання, пов'язанi з майновими, корпоративними чи iншими правами Товариства, що 

випливають з його участi в статутному капiталi юридичних осiб або з володiння цiнними 

паперами емiтентiв цiнних паперiв; 

18) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.  

 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. 

Порядок проведення перевiрок i  

органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї регулюються Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї для розгляду загальними зборами та вимагати 

скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути 

присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу.  



 

 При здiйсненнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзiйна комiсiя 

перевiряє: 

1) достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

2) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, оперативного та статистичного облiку та звiтностi 

чинному законодавству України; 

3) своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй 

вiдповiдно до встановлених правил та порядку; 

4) дотримання Правлiнням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 

Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 

5) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

6) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 

7) використання коштiв резервного капiталу Товариства; 

8) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 

9) дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

10) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

До компетенцiї Ревiзiйної комiсiї належить здiйснення планових та спецiальних перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок 

проведення перевiрок i органiзацiя роботи Ревiзiйної комiсiї встановлюється Положенням про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

Правлiння забезпечує членам Ревiзiйної комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених 

Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

За пiдсумками проведення планових та позапланових перевiрок Ревiзiйна комiсiя готує 

висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 

фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час 

провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  Ревiзiйна комiсiя доповiдає про результати 

проведених перевiрок загальним зборам. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI 

щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" у Звiтi про корпоративне 

управлiння Приватного акцiонерного товариства "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

за перiод з 1 сiчня 2021 року по 31 грудня 2021 року 

 

Адресат 

Загальнi збори акцiонерiв, Керiвництво приватного акцiонерного товариства 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД", Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку. 

 

Вступний параграф 

Звiт складено за результатами виконання завдання ПП "АФ "Захiдаудит" (номер реєстрацiї у 

Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - № 3620, Рiшення Аудиторської палати 



України про проходження перевiрки з контролю якостi № 54/4 вiд 25.02.2021 року), на пiдставi 

договору № 30356917/22 вiд 04 квiтня 2022 року та у вiдповiдностi до: Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII; 

Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi - 

МСЗНВ 3000). 

Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про 

ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного 

акцiонерного товариства "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" (код ЄДРПОУ - 30356917, 

мiсцезнаходження: 46009, м. Тернопiль, вул. Лозовецька, 28) (надалi - iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року, й включає: 

- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Товариства; 

- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

Товариства; 

- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах Товариства; 

- порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; 

- повноваження посадових осiб Товариства. 

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї): 

- пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки"; 

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (з подальшими змiнами та доповненнями) в 

частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до 

цього Положення. 

Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про Товариство, 

яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 127 Закону України "Про ринки 

капiталу та органiзованi товарнi ринки". 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 

систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства. Вiдповiдно до 

законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть 

документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що 

iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 

Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане 

завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 



викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; 

вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог 

МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом 

всього завдання. 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки з надання впевненостi щодо iнформацiї, 

наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки 

капiталу та органiзованi товарнi ринки" у Звiтi про корпоративне управлiння на основi 

результатiв проведеної перевiрки. 

Окрiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження 

або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з надання 

впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб 

досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання 

завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час виконання 

такого завдання, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi 

були виявленi; 

- ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi 

питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, 

iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми 

визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi 

щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, 

тобто тi, якi є ключовими питаннями виконання такого завдання. 

Перегляд виконаної роботи 

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не 

виключно, був направлений на: 

- отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи 

корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть 

застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю 

(ревiзору або ревiзiйної комiсiї); 

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування 

органiв корпоративного управлiння; 

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства; 

- дослiдження повноважень та форми функцiонування наглядової ради: склад, наявнiсть 

постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть 



корпоративного секретаря; 

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства: наявнiсть ревiзiйної комiсiї, або окремої посади ревiзора; 

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства: 

наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на аудиторських 

доказах, отриманих до дати цього звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких 

джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання наглядової ради, 

протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, внутрiшнiх регламентiв 

щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди (контракти) з посадовими 

особами Товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. 

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та 

процедур системи контролю якостi, якi розроблено ПП "АФ "Захiдаудит" вiдповiдно до вимог 

Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та 

огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". 

Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi ПП "АФ "Захiдаудит", є отримання 

достатньої впевненостi у тому, що: 

- сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i 

регуляторних вимог; та 

- звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Товариства згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв 

(включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi), виданого Мiжнародною федерацiєю 

бухгалтерiв ("Кодекс МФБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання 

з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали 

iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу МФБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ 

МОЛОКОЗАВОД", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i 

управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй Товариства, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

(учасникiв) на загальних зборах, порядок призначення та звiльнення посадових осiб, 

повноваження посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року. На нашу думку, 

iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до 

вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi 

товарнi ринки" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 127 Закону України 

"Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" та подається в такому звiтi з врахуванням 

вимог пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння). 



Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

43. одне з таких посилань на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

б) кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно 

вирiшило застосовувати; 

в) всю iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги. 

44. пояснення Товариства щодо причин вiдхилення та частини кодексу корпоративного 

управлiння, вiд яких вiдхиляється Товариство у разi вiдхилення Товариства вiд положень 

кодексу корпоративного управлiння, передбаченого пiдпунктом "а" або "б" пункту 1. Якщо 

Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в пiдпунктi "а" або "б" пункту 1, воно обгрунтовує причини таких дiй; 

45. iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на таких зборах рiшень; 

46. персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

Товариства, їх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. 

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" є 

перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне 

управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання 

впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо 

на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 

Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.  

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є: 
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Серiя А № 004506 вiд 26/01/2001 

 

Адреса аудитора 

46024, Україна, м. Тернопiль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71. 

 

Дата аудиторського висновку 

27 квiтня 2022 року. 

 

 

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



регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Ковальчук Вiталiй Володимирович 140 430 788 37,44821 140 430 788 0 

Барановський Сергiй Степанович 139 686 772 37,249805 139 686 772 0 

Величко Володимир Богданович 37 312 500 9,95 37 312 500 0 

Ковальчук Валерiй Володимирович 37 312 500 9,95 37 312 500 0 

Усього 354 742 560 94,598015 354 742 560 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 

Акцiї простi iменнi 375 000 000 0,04 Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику 

однакову сукупнiсть прав, включаючи право: 

1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь 

та голосування на загальних зборах особисто або через 

своїх представникiв); 

2) одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

Товариства, згiдно чинного законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх положень; 

3)на переважне право акцiонерiв Товариства на 

придбання акцiй, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiй особi; 

4) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

отримувати його частину (дивiденди); 

5) на переважне придбання акцiй додаткової емiсiї 

акцiй Товариства у кiлькостi, пропорцiйнiй частцi 

акцiонера в статутному капiталi Товариства, крiм 

випадку, якщо загальними зборами не буде прийнято 

рiшення про невикористання переважного права пiд 

час здiйснення додаткової емiсiї акцiй Товариства; 

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством, всiх 

або частини належних йому акцiй у випадках та 

порядку, передбачених чинним законодавством 

України та внутрiшнiми документами Товариства; 

7) одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину його 

майна або вартостi частини майна, пропорцiйну частцi 

акцiонера у статутному капiталi Товариства; 

8) реалiзовувати iншi права вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту. 

Акцiонери Товариства мають переважне право на 

придбання акцiй, що вiдчужуються ( продаж, 

дарування, обмiн та iн.) iншими акцiонерами цього 

Товариства, за цiною , умовах та в порядку  визначених 

в акцiонерному договорi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. Строк переважного права 

припиняється у випадках визначених в акцiонерному 

договорi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв 

Товариства отриманi письмовi заяви про використання  

Публiчна пропозицiя вiдсутня, 

здiйснювалося приватне розмiщення 

акцiй. Акцiї Товариства не допущенi до 

торгiв на жоднiй фондовiй бiржi в 

частинi включення до бiржового 

реєстру 



переважного права на купiвлю акцiй. Акцiонер 

Товариства, який має намiр вiдчужити свої акцiї, 

зобов'язаний письмово повiдомити про це решту 

акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших 

умов вiдчуження  акцiй з дотриманням положень 

акцiонерного договору. 

 Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

 1) дотримуватися Статуту i iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства та виконувати рiшення органiв 

управлiння Товариством; 

 2) виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю; 

 3) оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та 

засобами, передбаченими рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв; 

 4) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

 5) нести iншi обов'язки, встановленi Статутом 

та законом. 

Примітки: 

- 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.06.2012 101/1/12 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв i 

фондового ринку 

UA4000113971 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Електронні 

іменні 

0,04 375 000 0

00 

15 000 000 100 

Опис 

На зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями товариства не здiйснювалась, факти включення/виключення акцiй Товариства до/з бiржового реєстру 

фондової бiржi не вiдбувалися. Торгiвля акцiями вiдбувалась на позабiржовому внутрiшньому ринку.  Додаткова емiсiя простих iменних акцiй в 

звiтному роцi не здiйснювалась.Всi випущенi акцiї розмiщенi серед акцiонерiв повнiстю. 

 



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

статутного капіталу емітента 

 

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

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Барановський Сергiй Степанович 139 686 772 37,249806 139 686 772 0 

Величко Володимир Богданович 37 312 500 9,95 37 312 500 0 

Ковальчук Валерiй Володимирович 37 312 500 9,95 37 312 500 0 

Ковальчук Вiталiй Володимирович 140 430 788 37,44821 140 430 788 0 

Ковальчук Ольга Михайлiвна 16 507 440 4,401984 16 507 440 0 

Глащенков Володимир Олександрович 3 750 000 1 3 750 000 0 

Усього 375 000 000 100 375 000 000 0 

 

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 

21.06.2012 101/1/12 UA4000113971 375 000 000 15 000 000 375 000 000 0 0 

Опис: 

Власники акцiй Товариства уклали з депозитарною установою договори про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi, i усi акцiї є голосуючими, 

обмеження  прав за голосуючими акцiями немає. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 497 760 477 776 0 0 497 760 477 776 

  будівлі та споруди 129 396 
131 454,

3 
0 0 129 396 

131 454,

3 

  машини та обладнання 347 986 
330 293,

4 
0 0 347 986 

330 293,

4 

  транспортні засоби 7 955 7 115,3 0 0 7 955 7 115,3 

  земельні ділянки 2 028 2 028 0 0 2 028 2 028 

  інші 10 395 6 885 0 0 10 395 6 885 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 497 760 477 776 0 0 497 760 477 776 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду  склала 

673939 тис.грн, на кiнець звiтного перiоду - 718103 тис. грн. 

Нараховано зносу  станом на кiнець звiтного року - 240327 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв складає 33,5%.  Ступiнь використання 

основних засобiв 100% . Орендованих основних засобiв немає. 

Товариство користується основними засобами на таких умовах: 

використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для 

здiйснення дiяльностi Товариства. Спосiб утримання активiв полягає в 

тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 

вiдображається в балансi пiдприємства. В структурi основних фондiв 

найбiльшу долю займають машини та обладнання. Надiйшло за рiк 

основних засобiв на суму  55404 тис. грн., вибуло 11240тис. грн. Iнших 

змiн у складi основних засобiв не було. За збереження основних засобiв 

вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Майно  частково 

перебуває в заставi на пiдставi iпотечних договорiв та договорiв 

застави. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

423 436 446 644 

Статутний капітал (тис.грн) 15 000 15 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

15 000 15 000 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 

активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 



Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 408436 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 

408436 тис.грн. i. Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 18 581 X X 

у тому числі:  

Короткостроковий кредит 06.11.2018 18 581 13,98 09.10.2024 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 1 612 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 589 613 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 609 806 X X 

Опис Iншi зобов'язання становлять 589613 тис.грн., в тому числi, за  

iншими довгостроковими зобов'язаннями - 141 тис. грн.; 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -  

162045 тис. грн., по оплатi працi - 9389 тис. грн., за 

одержаними авансами - 24907 тис.грн., по розрахунках зi 

страхування- 2761тис.грн., доходи майбутнiх перiодiв - 97 

тис.грн., iншi поточнi зобов'язання 42962 тис. грн.; вiдстроченi 

податковi зобов'язання - 37054 тис. грн.; поточнi забезпечення 

- 22129 тис. грн.; заборгованiсть за довгостроковими  

зобов'язання - 288128 тис. грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цiльномолоч

на продукцiя 

59176 тонн 1203491 62,33  55800,8 тонн 1711965 68,3 

2 Масло 2546 тонн 400573 20,75 2762 тоннн 430626 17,2 

3  Казеїн 1588 тонн 326752 16,92 1480 тонн 364086 14,5 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина i матерiали 77,5 

2 Витрати на оплату працi 7,9 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., - р-н, м. 

Київ, вул. Тропiнiна 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення № 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 591 04 19 

Факс 044 482 52 07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Послуги по обслуговуванню випуску 

цiнних паперiв емiтента 

01 жовтня 2013 року Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку були зареєстрованi поданi 

Публiчним акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Правила Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092). Емiтент приєднався 

до встановлених Центральним 

депозитарiєм Умов Договору про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство комерцiйний 

банк "Приватбанк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., - р-н, м. 

Київ, вул. Грушевського 1 Д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263148 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон (056) 716-53-30 

Факс (056) 716-53-30 

Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку - депозитарна 



дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Надає послуги щодо вiдкриття та 

ведення рахункiв у цiнних паперах  та 

зберiгання цiнних паперiв на цих 

рахунках. 

Договiр з емiтентом  №   Е-03/14-Л вiд 

04.02.2014р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку 

України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., - р-н, 

м.Київ, вул. Антоновича  51,оф 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

свiдоцтво  DR/00001/ 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на ринках 

каiталу та органiзованих товарних 

ринках 

Опис Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв  ринкiв капiталу та/або 

професiйних органiзованих товарних 

ринкiв (свiдоцтво  DR/00001/АРА). 

Дiяльнiсть з подання звiтних даних до 

НКЦПФР (свiдоцтво  DR/00002/АRM). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Нексiя ДК Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32409677 

Місцезнаходження 79013, Україна, Львівська обл., - р-н, м. 

Львiв, вул. Єфремова,32а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3150 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рiшення Аудиторської палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.02.2003 

Міжміський код та телефон (032)298 85 40 

Факс (032)298 85 40 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги надаються 

вiдповiдно до укладеного договору з 

Товариством щодо проведення аудиту 

фiнансової звiтностi. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Захiдна дирекцiя Приватного 

акцiонерного товариства "Українська 

пожежно - страхова компанiя" 

Організаційно-правова форма Філія (інший відокремлений підрозділ) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33110557 

Місцезнаходження 46008, Україна, Тернопільська обл., - р-

н, м.Тернопiль, вул. Медова, 3 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

серiя АЕ № 641976 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2010 

Міжміський код та телефон 0352 23 55 11 

Факс 0352 23 5511 

Вид діяльності страхова дiяльнiсть 

Опис Страхування цивiльно - правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв. 

Мiсцезнаходження юридичної особи 

Приватного акцiонерного товариства 

"Українська пожежно - страхова 

компанiя": м. Київ, вул. Кирилiвська, 40 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Аудиторська 

фiрма "ЗАХIДАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33539238 

Місцезнаходження 46024, Україна, Тернопільська обл., - р-

н, м. Тернопiль, Тарнавського, 23, 

прим. 71 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3620 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005 

Міжміський код та телефон (0352) 51-19-41 

Факс - 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги надаються згiдно 

укладеного договору з надання 

обгрунтованої впевненостi щодо 

iнформацiї, наведеної вiдповiдно до 

вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 

Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" у Звiтi про 

корпоративне управлiння Приватного 

акцiонерного товариства 

"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ 

МОЛОКОЗАВОД" 

 





КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Тернопiльський молокозавод" 
за ЄДРПОУ 30356917 

Територія Тернопільська обл. за КАТОТТГ 
UA6104049001

0069060 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру 
за КВЕД 10.51 

Середня кількість працівників: 1268 

Адреса, телефон: 46010 м.Тернопiль, Лозовецька, 28, 0352 (56-12-01) 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 1 655 950 

    первісна вартість 1001 4 218 4 331 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 563 ) ( 3 381 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 141 684 195 631 

Основні засоби 1010 497 760 477 776 

    первісна вартість 1011 673 939 718 103 

    знос 1012 ( 176 179 ) ( 240 327 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 2 700 2 700 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 643 799 677 057 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 131 526 133 058 

Виробничі запаси 1101 42 777 52 989 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 81 897 79 244 

Товари 1104 6 852 825 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 147 513 185 336 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 6 995 5 590 

    з бюджетом 1135 4 081 2 426 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 099 798 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 10 156 11 445 

Готівка 1166 547 625 

Рахунки в банках 1167 9 609 10 820 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 850 17 532 

Усього за розділом II 1195 314 220 356 185 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 958 019 1 033 242 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15 000 15 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 278 1 278 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 430 366 407 158 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 446 644 423 436 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 44 567 37 054 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 59 873 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 230 141 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 104 670 37 195 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 14 915 18 581 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 207 239 288 128 

    товари, роботи, послуги 1615 115 503 162 045 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 297 1 612 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 201 491 

    розрахунками зі страхування 1625 2 663 2 761 

    розрахунками з оплати праці 1630 12 093 9 389 

    одержаними авансами 1635 15 773 24 907 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 21 455 22 129 

Доходи майбутніх періодів 1665 97 97 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 13 670 42 962 

Усього за розділом IІІ 1695 406 705 572 611 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 958 019 1 033 242 

Примітки: - 

 

Керівник    Руднєв Олександр Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Павлусь Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Тернопiльський молокозавод" 
за ЄДРПОУ 30356917 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 2 326 475 1 991 387 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 2 092 681 ) ( 1 691 572 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 233 794 299 815 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 568 4 808 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 47 558 ) ( 40 711 ) 

Витрати на збут 2150 ( 138 585 ) ( 130 184 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 44 782 ) ( 39 639 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 4 437 94 089 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 8 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 29 311 ) ( 36 255 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 4 014 ) ( 2 417 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 55 417 

    збиток 2295 ( 28 880 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5 672 -9 692 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 45 725 

    збиток 2355 ( 23 208 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -23 208 45 725 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 943 081 1 431 459 

Витрати на оплату праці 2505 197 281 194 494 

Відрахування на соціальні заходи 2510 42 884 42 352 

Амортизація 2515 69 180 62 098 

Інші операційні витрати 2520 44 109 165 478 

Разом 2550 2 296 535 1 895 881 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 375 000 000 375 000 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 375 000 000 375 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,061890 0,121930 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -0,061890 0,121930 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 

 

Керівник    Руднєв Олександр Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Павлусь Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Тернопiльський молокозавод" 
за ЄДРПОУ 30356917 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2021 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 716 539 2 338 974 

Повернення податків і зборів 3005 2 67 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 28 23 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 19 333 32 693 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 2 347 418 ) ( 1 937 586 ) 

Праці 3105 ( 153 777 ) ( 148 452 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 42 592 ) ( 42 005 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 89 937 ) ( 87 084 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 551 ) ( 10 600 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 46 100 ) ( 37 400 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 41 286 ) ( 39 084 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 8 127 ) ( 30 844 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 94 051 125 786 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 3 386 317 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 116 641 ) ( 128 430 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -113 255 -128 113 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 234 154 73 400 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 180 685 ) ( 28 483 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 32 910 ) ( 40 661 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 89 ) ( 871 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 20 470 3 385 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 266 1 058 

Залишок коштів на початок року 3405 10 156 9 109 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 23 -11 

Залишок коштів на кінець року 3415 11 445 10 156 

Примітки: - 

 

Керівник    Руднєв Олександр Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Павлусь Ольга Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 31.12.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський 

молокозавод" 
за ЄДРПОУ 30356917 

 

Звіт про власний капітал 
За 2021 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 15 000 0 0 1 278 433 013 0 0 449 291 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -2 647 0 0 -2 647 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 15 000 0 0 1 278 430 366 0 0 446 644 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -23 208 0 0 -23 208 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -23 208 0 0 -23 208 

Залишок на кінець року  4300 15 000 0 0 1 278 407 158 0 0 423 436 

Примітки: - 

 

Керівник    Руднєв Олександр Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Павлусь Ольга Михайлiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (примiтки)  

 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (примiтки)  

 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi  станом на 31.12.2021 року  

1. Iнформацiя про Компанiю та основнi напрямки її дiяльностi  

 

Компанiя розпочала свою дiяльнiсть у 1957 роцi як ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" та 

здiйснювала випуск топленого молока, кефiру, ряжанки, айрану тощо. 

У2000роцiбулоствореноЗАТ"Тернопiльськиймолокозавод"напiдставiрiшеннязборiвучасникiввiд

15.08.2020 року, який у 2011 роцi став ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" у вiдповiдностi до 

вимог Закону України "Про акцiонернiтовариства". 

Основний напрямок дiяльностi Компанiї - виробництво молочної продукцiї (молоко, кефiри, 

сметана, йогурти, масло та кисломолочний сир). 

Продукцiя Компанiї випускається пiд торговою маркою "Молокiя". 

 

Юридична адреса i мiсцезнаходження Компанiї: вул. Лозовецька, 28, м. Тернопiль, Україна, 

46000. 

 

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Компанiї становила 1 268 осiб (2020: 1 350 осiб). 

 

2. Умови функцiонування Компанiї вУкраїнi 

 

Українськiйекономiцi,якiранiше,притаманнiознакитаризикиринкузперехiдноюекономiкою.Такiо

собливостi 

включають,аленеобмежуються,низькимрiвнемлiквiдностiнаринкахкапiталу,вiдносновисокимрiв

немiнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути 

лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi 

залежить вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової 

систем, а також економiки вцiлому. 

 

Протягом останнiх рокiв Україна на тлi обмеження полiтичних та економiчних зв'язкiв з 

Росiйською Федерацiєю переорiєнтовувала економiку на тiсну спiвпрацю з країнами 

Європейського Союзу ("ЄС"), реалiзуючи потенцiал встановленої Поглибленої i всеохоплюючої 

зони вiльної торгiвлi ("ПВЗВТ") з ЄС. 

 

З кiнця 2019 року свiтова та українська економiка зазнає значного впливу вiд спалаху 

захворювань, спричинених коронавiрусомCOVID-

19.Майжевсiкраїнисвiтубуливраженiпандемiєю.ЧисленнiвипадкизахворюванняCOVID- 19 були 

пiдтвердженнi на територiї України протягом 2020 i 2021рокiв. 

 

Зважаючи на специфiку дiяльностi Компанiї, карантиннi та iншi обмежувальнi заходи, 

запровадженi урядом у зв'язкузCOVID-

19,протягомзвiтногорокунемализначноговпливунаоперацiйнiпроцесиКомпанiї.Разомзтим, 



кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд майбутнiх подiй, включаючи, серед iншого, 

географiчне поширення та швидкiсть поширення вiрусу; наслiдкiв урядових та iнших заходiв, 

спрямованих на запобiгання поширення вiрусу, розробки i впровадження ефективних методiв 

вакцинацiї та лiкування й iншихчинникiв. 

 

У 2021 роцi рiчний рiвень iнфляцiї в Українi зрiс удвiчi, склавши 10,0% порiвняно з 5,0% у 2020 

роцi. Зростання реального ВВП у 2021 роцi склало 3,2%, в той час як у 2020 роцi реальний ВВП 

знизився майже на 4%. 

 

Подiї пiсля звiтної дати, пов'язанi з вiйськовим вторгненням Росiйської Федерацiї в Україну та 

введенням в Українi воєнного стану, розкритi в Примiтцi 33. 

 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку провiдним управлiнським персоналом 

потенцiйного впливу 

економiчноїситуацiївУкраїнiнадiяльнiстьiфiнансовийстанКомпанiї.Подальшiзмiниекономiчноїси

туацiївкраїнi можуть суттєво вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнськогоперсоналу. 

 

3. Основа складання фiнансовоїзвiтностi 

 

3.1. Заява провiдповiднiсть 

 

Цю фiнансову звiтнiсть складено вiдповiдно до офiцiйно опублiкованих в Українi Мiжнародних 

стандартiв 

фiнансовоїзвiтностi("МСФЗ"),затвердженихРадоюзМiжнароднихстандартiвбухгалтерськогооблi

ку("РМСБО"), тлумачень, випущених Комiтетом iз Тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi 

("КТМФЗ"), та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi"("Закон"). 

 

3.2. Основа оцiнки та поданняiнформацiї 

 

Цю фiнансову звiтнiсть складено на основi принципiв нарахування та iсторичної собiвартостi. 

На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин i подiй не завжди вiдповiдає тому, що витiкає з 

їх юридичної форми. Компанiя органiзувала та здiйснює облiк i вiдображає господарськi 

операцiї та iншi подiї не тiльки згiдно з їх юридичною формою, але вiдповiдно до їх змiсту та 

економiчної сутi. 

 

3.3. Функцiональна валюта та валюта подання 

 

Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, що є валютою середовища, в якому 

здiйснюються всi господарськi операцiї. Українська гривня не є повнiстю конвертованою 

валютою за межами територiї України. Фiнансову звiтнiсть складено в тисячах гривень з 

заокругленням до цiлих, якщо окремо не зазначено iнше. 

Українська гривня є також валютою подання для цiлей цiєї фiнансової звiтностi. 

 

3.4. Суттєвi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї суджень та 

здiйснення оцiнок i припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики до суми 

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкриття 

iнформацiї про умовнi активи та зобов'язання. 

 



Оцiнки та припущення керiвництва базуються на iнформацiї, яка доступна на дату складання 

фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки 

та припущення перiодично переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування 

вiдображаються у складi фiнансових результатiв у тому перiодi, в якому про них стало вiдомо. 

Iнформацiю про найбiльш суттєвi облiковi оцiнки та припущення керiвництва Компанiї 

наведено нижче. 

 

Зменшення корисностi основних засобiв 

На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи наявнi ознаки можливого зменшення корисностi 

активу або групи активiв, що генерують грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi 

основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення 

причини, часу та суми знецiнення. Зменшення корисностi грунтується на великiй кiлькостi 

факторiв, таких як змiна поточного конкурентного середовища, очiкування щодо зростання 

промисловостi, збiльшення вартостi капiталу, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, 

технологiчне старiння, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та 

iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. 

 

Станом на звiтнi дати вартiсть очiкуваного вiдшкодування майна перевищувала його балансову 

вартiсть, а отже витрати вiд знецiнення були вiдсутнi. 

 

Оренда земельних дiлянок державної (комунальної) власностi 

Протягом звiтного року Компанiя орендувала земельнi дiлянки державної (комунальної) 

власностi. Орендна плата за договорами оренди державних (комунальних) земель (надалi 

"орендна плата") визначається згiдно українського законодавства (Податкового Кодексу 

України), зокрема вона прив'язана до нормативної грошової оцiнки землi. Таку оцiнку проводять 

уповноваженi державою iнституцiї. Договори оренди земельних дiлянок державної 

(комунальної) власностi є типовими та затвердженими Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 

№ 220 вiд 3 березня 2004 року. Сума орендних платежiв формується з огляду на фiскальнi 

iнтереси держави i не враховує коливання ринкових умов. Вiдповiдно, оренднi платежi 

розглядаються як змiннi платежi, що не залежать вiд певного iндексу або ставки, тобто не 

вiдображають змiни ринкових ставок оренди. Таким чином, керiвництво Компанiї дiйшло 

висновку, що нормативно-грошова оцiнка не є "iндексом або ставкою" в розумiннi МСФЗ 16 

Оренда, вiдповiдно актив з права користування та орендне зобов'язання на дату початку оренди 

не визнаються. 

 

Строки корисного використання основних засобiв 

Компанiя оцiнює залишковi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв на кiнець 

кожного фiнансового року. Якщо новi очiкування вiдрiзняються вiд попередньо зроблених 

оцiнок, такi змiни вважаються змiною облiкових оцiнок та облiковуються перспективно. Такi 

оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, 

визнану у звiтi про сукупнi доходи. 

 

Балансова вартiсть iнвестицiй у асоцiйоване пiдприємство 

Компанiя облiковує iнвестицiї у асоцiйоване пiдприємство за первiсною вартiстю та тестує їх на 

предмет знецiнення станом на звiтнi дати. Станом на звiтнi дати не було виявлено пiдстав для 

знецiнення даного пiдприємства, а отже витрати вiд знецiнення були вiдсутнi. 

 

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

Компанiя застосовує матрицю резервiв для розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв для 

торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Ставки забезпечення базуються на днях 

прострочення заборгованостi окремо для 



рiзних груп покупцiв, якi показують схожi показники втрат. Матриця базується на iсторичних 

спостережуваних ставках Компанiї. Компанiя калiбрує матрицю для вiдображення iсторичного 

досвiду кредитних збиткiв iз врахуванням наявної прогнозної iнформацiї. На кожну звiтну дату 

iсторичнi спостережуванi ставки дефолту оновлюються та аналiзуються змiни в прогнозованих 

оцiнках. 

Оцiнка спiввiдношення мiж iсторично спостережуваними ставками дефолту, прогнозованими 

економiчними умовами та очiкуваними кредитними втратами потребує значних припущень. 

Сума очiкуваних кредитних втрат чутлива до змiн обставин та прогнозу економiчних умов. 

Попереднiй досвiд Компанiї з кредитними втратами та прогноз економiчних умов також можуть 

не вiдображати ймовiрнiсть дефолту клiєнта в майбутньому. 

 

Безвiдсотковi позики 

Безвiдсотковi позики пiсля первiсного визнання повиннi оцiнюватися за амортизованою 

собiвартiстю. Проте, договори таких позик укладено на термiн до одного року, потенцiйнi 

подальшi рiшення щодо пролонгацiї дiї договорiв позики чи їх дострокового погашення будуть 

залежати вiд багатьох факторiв, як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх. Така невизначенiсть майбутнiх 

грошових потокiв не дає можливостi коректно визначити амортизовану собiвартiсть таких 

позик. Тому заборгованiсть за безвiдсотковими позиками вiдображено у фiнансовiй звiтностi за 

номiнальною вартiстю, а не за амортизованою собiвартiстю. 

 

Оцiнка запасiв 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. При оцiнцi чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв управлiнський персонал здiйснює 

оцiнку чистої вартостi реалiзацiї на пiдставi рiзних припущень, включаючи поточнi ринковi 

цiни. 

 

Станом на звiтну дату Компанiя визнала втрати вiд уцiнки запасiв та розкрила суму такої уцiнки 

в Примiтцi 25. 

 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює залишки своїх запасiв i, за необхiдностi, списує запаси до 

їх чистої вартостi реалiзацiї. Для цього необхiдно зробити припущення щодо майбутнього 

використання запасiв. Цi припущення грунтуються на iнформацiї про старiння запасiв. 

 

Розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання 

Компанiя здiйснює розподiл доходу на дохiд вiд продажу власної продукцiї та дохiд вiд послуг 

доставки цiєї продукцiї виходячи з вiдносних окремо взятих цiн продажу. Для оцiнки окремо 

взятої цiни продажу Компанiя використовує пiдхiд "очiкуванi витрати плюс маржа". 

 

Визнання зобов'язань щодо вiдшкодування та права на повернення активiв 

Компанiя оцiнює обсяг повернення продукцiї, що продається на кожну звiтну дату. Для 

визнання зобов'язань щодо вiдшкодування та права на повернення активу проводиться оцiнка за 

iсторичною iнформацiєю. 

Станом на звiтнi дати Компанiя не визнавала такого права та зобов'язання через несуттєвiсть 

впливу на фiнансову звiтнiсть. 

 

Оцiнка запасiв 

Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю 

реалiзацiї. При оцiнцi 

чистої вартостi реалiзацiї своїх запасiв управлiнський персонал здiйснює оцiнку чистої вартостi 

реалiзацiї на 

пiдставi рiзних припущень, включаючи поточнi ринковi цiни. 



Станом на звiтну дату Компанiя визнала втрати вiд уцiнки запасiв та розкрила суму такої уцiнки 

в Примiтцi 25. 

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює залишки своїх запасiв i, за необхiдностi, списує запаси до 

їх чистої вартостi 

реалiзацiї. Для цього необхiдно зробити припущення щодо майбутнього використання запасiв. 

Цi припущення 

грунтуються на iнформацiї про старiння запасiв. 

Розподiл цiни операцiї на зобов'язання щодо виконання 

Компанiя здiйснює розподiл доходу на дохiд вiд продажу власної продукцiї та дохiд вiд послуг 

доставки цiєї 

продукцiї виходячи з вiдносних окремо взятих цiн продажу. Для оцiнки окремо взятої цiни 

продажу Компанiя 

використовує пiдхiд "очiкуванi витрати плюс маржа". 

Визнання зобов'язань щодо вiдшкодування та права на повернення активiв 

Компанiя оцiнює обсяг повернення продукцiї, що продається на кожну звiтну дату. Для 

визнання зобов'язань щодо 

вiдшкодування та права на повернення активу проводиться оцiнка за iсторичною iнформацiєю. 

Станом на звiтнi дати Компанiя не визнавала такого права та зобов'язання через несуттєвiсть 

впливу на фiнансову 

звiтнiсть. 

Податки 

Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв 

отримання майбутнього 

оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням довгострокового характеру 

операцiй Компанiї та 

складностi договiрних умов, рiзниця, що виникає мiж фактичними результатами та прийнятими 

припущеннями, 

або майбутнi змiни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже 

вiдображених сумах доходiв 

та витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв, спираючись на обгрунтованi 

припущення. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма невикористаними податковими збитками у тiй 

мiрi, в якiй 

ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зарахованi 

податковi збитки. 

Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно очiкуваних величин оподаткованого 

прибутку, термiнiв його 

отримання та стратегiї податкового планування для визначення суми вiдстрочених податкових 

активiв. 

Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому 

У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної 

економiки в країнi. У 

результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї й можливiсть 

вiдшкодування вартостi 

активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й погашати свої зобов'язання в мiру настання 

строкiв їх оплати. 

Компанiя має збитковий чистий фiнансовий результат за пiдсумками 2021 року у розмiрi 23 208 

тис. грн, а також 

не виконала вимоги щодо деяких фiнансових коефiцiєнтiв, якi вказанi в кредитних угодах, що 

може мати 

негативний вплив на фiнансову i господарську дiяльнiсть Компанiї. Окрiм цього, вiйськове 



вторгнення Росiйської 

Федерацiї в Україну та геополiтична напруга в країнi збiльшує невизначенiсть, що негативно 

впливає на прогноз 

фiнансових результатiв на наступний рiк. Усi цi фактори, включаючи подiї та умови, викладенi в 

примiтцi 33, 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД" 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року 

(у тисячах гривень, якщо не зазначено iнше) 
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вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у 

майбутньому, яке 

передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Таким 

чином, ця фiнансова 

звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б мати мiсце, якби Компанiя була не здатна 

продовжувати 

свою дiяльнiсть в майбутньому та якби вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної 

дiяльностi. 

3.5. Застосування нових та змiнених МСФЗ 

Облiковi полiтики, використанi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають тим, що 

були використанi при 

складаннi рiчної фiнансової звiтностi за рiк що закiнчився 31 грудня 2020 року, за винятком 

застосування нових 

стандартiв, що набули чинностi з 1 сiчня 2021 року. Компанiя не застосовувала жодного iншого 

стандарту, 

тлумачення чи змiни, що були опублiкованi, але ще не набрали чинностi. 

Хоча цi змiни застосовуються вперше у 2021 роцi, вони не мали суттєвого впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

Характер i вплив кожної змiни описано нижче: 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - концесiї з оренди пов'язанi з Covid-19 

Поправка звiльняє орендодавцiв вiд необхiдностi розгляду iндивiдуальних договорiв оренди, 

щоб визначити, чи є 

концесiї з орендної плати, що виникають як прямий наслiдок пандемiї Covid-19 модифiкацiями з 

оренди та 

дозволяють орендарям облiковувати такi пiльги на оренду таким чином, якби вони не були 

модифiкацiями оренди. 

Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

"Реформа еталонної ставки вiдсотка" (поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", 

МСБО 

(IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: 

розкриття iнформацiї", МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" та МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда") 

Поправки вносять змiни до ряду вимог з облiку хеджування для звiльнення вiд потенцiйних 

наслiдкiв 

невизначеностi спричиненої реформою IBOR. 

Поправки запроваджують практичний прийом, вiдповiдно до якого модифiкацiї, якi виникають 

внаслiдок цiєї 

реформи, облiковуються шляхом коригування ефективної ставки вiдсотка. 

Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 



4. Основнi положення облiкової полiтики 

Цю фiнансову звiтнiсть складено вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi були чинними на звiтну дату. 

Основнi принципи 

облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, наведенi нижче. 

Ця полiтика послiдовно застосовувалася протягом всiх звiтних перiодiв, якi наведенi в цiй 

фiнансовiй звiтностi. 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом, що дiє на 

дату операцiї. 

Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у гривнi за 

курсом, що дiє на 

звiтну дату. Прибутки i збитки, якi виникли в результатi здiйснення розрахункiв за такими 

операцiями i вiд 

перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, за обмiнним 

курсом на кiнець року, 

вiдображаються у складi прибутку/збитку вiд курсових рiзниць в звiтi про сукупнi доходи. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються в гривнi за 

обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю 

в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення 

справедливої вартостi. 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 

Асоцiйованi компанiї - це компанiї, на якi Компанiя чинить суттєвий вплив (прямо чи непрямо), 

проте не контролює 

їх. Загалом, така ситуацiя передбачає наявнiсть у таких компанiях вiд 20% до 50% прав голосу. 

Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням збитку вiд 

знецiнення. 

Витрати на здiйснення операцiй капiталiзуються у первiснiй вартостi iнвестицiї. Витрати на 

здiйснення iнвестицiї  
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- це витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням iнвестицiї, наприклад, винагорода за 

професiйнi юридичнi 

послуги, податки, що стягуються при перереєстрацiї права власностi та iншi витрати, пов'язанi з 

придбанням. 

Первiсна вартiсть iнвестицiй також включає умовну винагороду. Iнвестицiї аналiзуються на 

предмет знецiнення у 

всiх випадках, коли iснують ознаки того, що балансову вартiсть iнвестицiї неможливо 

вiдшкодувати. Якщо вартiсть 

вiдшкодування iнвестицiї (її справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або 

вартiсть використання, 

залежно вiд того, яка з них бiльше) є меншою за її балансову вартiсть, балансова вартiсть 

зменшується до вартостi 

вiдшкодування iнвестицiї. Збиток вiд знецiнення визнається через прибуток чи збиток у сумi, на 

яку балансова 

вартiсть активу перевищує його вартiсть вiдшкодування. 

Iнвестицiя списується з балансу пiсля її вибуття. Рiзниця мiж справедливою вартiстю 



надходжень вiд продажу та 

часткою балансової вартостi iнвестицiї, що вибула, визнається у складi прибутку чи збитку як 

прибуток чи збиток 

вiд вибуття. Цей самий принцип застосовується у разi, якщо вибуття iнвестицiї призводить до 

того, що iнвестицiя 

у дочiрню компанiю стає iнвестицiєю у спiльне пiдприємство чи асоцiйовану компанiю, яка 

оцiнюється за 

первiсною вартiстю. 

Визнання доходiв та витрат 

Дохiд оцiнюється виходячи з компенсацiї, яку Компанiя очiкує отримати в рамках контракту з 

покупцем за 

винятком сум отриманих вiд iменi третiх сторiн. Компанiя визнає дохiд, коли передає контроль 

над продуктом або 

послугою клiєнту. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони 

здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються 

у складi витрат 

того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив забезпечує одержання 

економiчних вигiд протягом 

кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його 

вартостi мiж вiдповiдними 

звiтними перiодами. 

Компанiя здiйснює продаж продукцiї для великих магазинiв, торгових мереж та iнших клiєнтiв. 

Компанiя визнає 

дохiд у той момент, коли контроль над активом передається замовнику, як правило, при доставцi 

товару. 

Послуги доставки 

Окрiм реалiзацiї власної продукцiї та товарiв, вiдповiдно до певних договорiв з клiєнтами, 

Компанiя зобов'язується 

здiйснити доставку цих товарiв у визначене клiєнтом мiсце. Дохiд вiд надання таких послуг 

визнається протягом 

перiоду надання таких послуг, так як покупець одночасно отримує i споживає вигоди. 

Компанiя розподiляє цiну операцiї на кожне зобов'язання щодо виконання, визначене у договорi, 

виходячи з 

вiдносної окремо взятої цiни продажу. Якщо окремо взяту цiну продажу неможливо 

спостерiгати безпосередньо, 

то Компанiя оцiнює окремо взяту цiну продажу, виходячи з очiкуваних витрат плюс маржа. 

На суму визнання доходу впливають наступнi чинники: 

Змiнна компенсацiя 

Договори купiвлi-продажу надають клiєнтам право на повернення продукцiї та/або бонуси, 

вiдсотки знижки 

вартостi продажу продукцiї залежно вiд певних чинникiв. Компанiя визнає дохiд вiд продажу 

продукцiї, оцiнену за 

справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, або такої, що належить до отримання, за 

вирахуванням сум 

очiкуваних повернень та знижок. Якщо дохiд неможливо було достовiрно оцiнити, Компанiя 

вiдкладає визнання 

доходу до моменту усунення невизначеностi. Змiнна компенсацiя оцiнюється пiд час укладання 

договору та 

залишається доти, поки пов'язана невизначенiсть не буде потiм усунена. 



Право на повернення 

Оплата, отримана вiд замовника є змiнною, оскiльки контракт дозволяє замовнику повернути 

продукцiю. Компанiя 

використовує метод очiкуваної вартостi для оцiнки товару, який буде повернутий. 

Бонуси та знижки 

Компанiя надає своїм клiєнтам ретро-бонуси та маркетинговi бонуси за продукцiю, придбану 

замовником. Для 

оцiнки змiнної компенсацiї, на яку Компанiя матиме право, вона оцiнює обсяг таких ретро-

бонусiв та 

маркетингових бонусiв та здiйснює вирахування цих сум iз валового доходу. 
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Контрактнi залишки 

Контрактнi активи 

Контрактний актив це право на компенсацiю в обмiн на переданi клiєнту товари або послуги. 

Якщо Компанiя 

виконує передачу товарiв та послуг клiєнту до того, як клiєнт сплатить компенсацiю або до того, 

як настане дата 

сплати такої компенсацiї, контрактний актив визнається в сумi умовно заробленої компенсацiї. 

Компанiя не має контрактних активiв у ходi звичайної дiяльностi, оскiльки, як правило, 

контроль передається в 

той самий момент, коли Компанiя отримує безумовне право на оплату. 

Торгова дебiторська заборгованiсть 

При первiсному визнаннi, Компанiя оцiнює торгову дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї, якщо така 

заборгованiсть не мiстить значного компонента фiнансування вiдповiдно до МСФЗ 15. У 

подальшому дебiторська 

заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки, 

за вирахуванням очiкуваних кредитних збиткiв. 

Компанiя оцiнює резерв у сумi, що вiдповiдає очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового 

iнструменту, якi були визначенi за допомогою матрицi забезпечення. Сума очiкуваних 

кредитних збиткiв 

оновлюється на кожну звiтну дату, щоб вiдобразити змiни в кредитному ризику вiд моменту 

первiсного визнання. 

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом використання рахунку резервiв, а сума збитку 

визнається у звiтi 

про прибутки та збитки. Коли дебiторська заборгованiсть є безнадiйною, вона списується з 

рахунку резервiв для 

дебiторської заборгованостi. Подальшi вiдшкодування ранiше списаних сум кредитуються у 

звiтi про прибутки та 

збитки. 

Контрактнi зобов'язання 

Контрактнi зобов'язання це зобов'язання передати товари або послуги клiєнту, за якi Компанiя 

отримала вiд 

клiєнта винагороду (або суму компенсацiї, що пiдлягала погашенню). Якщо покупець сплачує 

компенсацiю до 



того, як Компанiя передає товари або послуги, контрактне зобов'язання визнається, коли платiж 

здiйснено або 

пiдлягає оплатi (залежно вiд того, що ранiше). Контрактнi зобов'язання визнаються як дохiд, 

коли Компанiя 

виконує зобов'язання щодо виконання. 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за 

сумою, що очiкується 

до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згiдно з 

українським податковим 

законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для 

розрахунку цiєї суми, - 

це ставки та закони, якi були чинними на звiтну дату. 

Поточний податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, що вiдображаються безпосередньо у 

складi капiталу, 

вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупнi доходи. 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується на дату складання звiтностi за всiма 

тимчасовими рiзницями 

мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що 

враховується в 

податковому облiку. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

оподаткуванню, 

окрiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 

активу чи 

зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент здiйснення 

операцiї не впливає 

анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 

- вiдносно тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi 

пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя здатна 

контролювати 

визначення часу сторнування тимчасової рiзницi та iснує ймовiрнiсть того, що тимчасова 

рiзниця не 

сторнуватиметься в недалекому майбутньому. 

ППодатки 

Стосовно iнтерпретацiї складного податкового законодавства, а також сум та термiнiв 

отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. З урахуванням 

довгострокового характеру операцiй Компанiї та складностi договiрних умов, рiзниця, що 

виникає мiж фактичними результатами та прийнятими припущеннями, або майбутнi змiни таких 

припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже вiдображених сумах доходiв та 

витрат з податку на прибуток. Компанiя не створює резервiв, спираючись на обгрунтованi 

припущення. Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма невикористаними податковими 

збитками у тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого 

можуть бути зарахованi податковi збитки. Необхiднi суттєвi припущення керiвництва стосовно 

очiкуваних величин оподаткованого прибутку, термiнiв його отримання та стратегiї податкового 

планування для визначення суми вiдстрочених податкових активiв. 

 



Припущення щодо функцiонування Компанiї у найближчому майбутньому 

 

У найближчому майбутньому Компанiя буде продовжувати пiдпадати пiд вплив нестабiльної 

економiки в країнi. У результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї й можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї, її здатнiсть обслуговувати й 

погашати свої зобов'язання в мiру настання строкiв їх оплати. 

 

Компанiя має збитковий чистий фiнансовий результат за пiдсумками 2021 року у розмiрi 23 208 

тис. грн, а також не виконала вимоги щодо деяких фiнансових коефiцiєнтiв, якi вказанi в 

кредитних угодах, що може мати негативний вплив на фiнансову i господарську дiяльнiсть 

Компанiї. Окрiм цього, вiйськове вторгнення Росiйської Федерацiї в Україну та геополiтична 

напруга в країнi збiльшує невизначенiсть, що негативно впливає на прогноз фiнансових 

результатiв на наступний рiк. Усi цi фактори, включаючи подiї та умови, викладенi в примiтцi 

33,вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Фiнансову звiтнiсть Компанiї складено, виходячи iз припущення про її функцiонування у 

майбутньому, яке передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов'язань у ходi звичайної 

дiяльностi. Таким чином, ця фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi могли б 

мати мiсце, якби Компанiя була не здатна продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому та якби 

вона реалiзовувала свої активи не в ходi своєї звичайної дiяльностi. 

 

3.5. Застосування нових та змiнених МСФЗ 

 

Облiковi полiтики, використанi при складаннi цiєї фiнансової звiтностi, вiдповiдають тим, що 

були використанi при складаннi рiчної фiнансової звiтностi за рiк що закiнчився 31 грудня 2020 

року, за винятком застосування нових стандартiв, що набули чинностi з 1 сiчня 2021 року. 

Компанiя не застосовувала жодного iншого стандарту, тлумачення чи змiни, що були 

опублiкованi, але ще не набрали чинностi. 

 

Хоча цi змiни застосовуються вперше у 2021 роцi, вони не мали суттєвого впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив кожної змiни описано нижче: 

 

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - концесiї з оренди пов'язанi з Covid-19 

 

Поправка звiльняє орендодавцiв вiд необхiдностi розгляду iндивiдуальних договорiв оренди, 

щоб визначити, чи є концесiї з орендної плати, що виникають як прямий наслiдок пандемiї 

Covid-19 модифiкацiями з оренди та дозволяють орендарям облiковувати такi пiльги на оренду 

таким чином, якби вони не були модифiкацiями оренди. Данi поправки не мали впливу на 

фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

"Реформа еталонної ставки вiдсотка" (поправки до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", 

МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi 

iнструменти: розкриття iнформацiї", МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" та МСФЗ (IFRS) 16 

"Оренда") 

 

Поправки вносять змiни до ряду вимог з облiку хеджування для звiльнення вiд потенцiйних 

наслiдкiв невизначеностi спричиненої реформою IBOR. 

Поправки запроваджують практичний прийом, вiдповiдно до якого модифiкацiї, якi виникають 

внаслiдок цiєї реформи, облiковуються шляхом коригування ефективної ставки вiдсотка. 

Данi поправки не мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 



 

4. Основнi положення облiкової полiтики 

 

Цю фiнансову звiтнiсть складено вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi були чинними на звiтну дату. 

Основнi принципи облiкової полiтики, використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, 

наведенi нижче. 

 

Ця полiтика послiдовно застосовувалася протягом всiх звiтних перiодiв, якi наведенi в цiй 

фiнансовiй звiтностi. 

 

Операцiї в iноземнiй валютi 

 

Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у гривнях за обмiнним курсом, що дiє на 

дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, 

перераховуються у гривнi за курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки i збитки, якi виникли в 

результатi здiйснення розрахункiв за такими операцiями i вiд перерахунку монетарних активiв i 

зобов'язань, виражених в iноземнiй валютi, за обмiнним курсом на кiнець року, вiдображаються 

у складi прибутку/збитку вiд курсових рiзниць в звiтi про сукупнi доходи. 

 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються в гривнi за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi 

статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за 

обмiнним курсом, що дiяв на дату визначення справедливої вартостi. 

 

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства 

 

Асоцiйованi компанiї - це компанiї, на якi Компанiя чинить суттєвий вплив (прямо чи непрямо), 

проте не контролює їх. Загалом, така ситуацiя передбачає наявнiсть у таких компанiях вiд 20% 

до 50% прав голосу. 

 

Iнвестицiї у асоцiйованi компанiї оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням збитку вiд 

знецiнення. Витрати на здiйснення операцiй капiталiзуються у первiснiй вартостi iнвестицiї. 

Витрати на здiйснення iнвестицiї- це витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням iнвестицiї, 

наприклад, винагорода за професiйнi юридичнi послуги, податки, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi та iншi витрати, пов'язанi з придбанням. 

 

Первiсна вартiсть iнвестицiй також включає умовну винагороду. Iнвестицiї аналiзуються на 

предмет знецiнення у всiх випадках, коли iснують ознаки того, що балансову вартiсть iнвестицiї 

неможливо вiдшкодувати. Якщо вартiсть вiдшкодування iнвестицiї (її справедлива вартiсть за 

вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них бiльше) є 

меншою за її балансову вартiсть, балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування 

iнвестицiї. Збиток вiд знецiнення визнається через прибуток чи збиток у сумi, на яку балансова 

вартiсть активу перевищує його вартiсть вiдшкодування. 

 

Iнвестицiя списується з балансу пiсля її вибуття. Рiзниця мiж справедливою вартiстю 

надходжень вiд продажу та часткою балансової вартостi iнвестицiї, що вибула, визнається у 

складi прибутку чи збитку як прибуток чи збиток вiд вибуття. Цей самий принцип 

застосовується у разi, якщо вибуття iнвестицiї призводить до того, що iнвестицiя у дочiрню 

компанiю стає iнвестицiєю у спiльне пiдприємство чи асоцiйовану компанiю, яка оцiнюється за 

первiсною вартiстю. 

 



Визнання доходiв та витрат 

 

Дохiд оцiнюється виходячи з компенсацiї, яку Компанiя очiкує отримати в рамках контракту з 

покупцем за винятком сум отриманих вiд iменi третiх сторiн. Компанiя визнає дохiд, коли 

передає контроль над продуктом або послугою клiєнту. 

 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив 

забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати 

визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними 

перiодами. 

 

Компанiя здiйснює продаж продукцiї для великих магазинiв, торгових мереж та iнших клiєнтiв. 

Компанiя визнає дохiд у той момент, коли контроль над активом передається замовнику, як 

правило, при доставцi товару. 

 

Послуги доставки 

Окрiм реалiзацiї власної продукцiї та товарiв, вiдповiдно до певних договорiв з клiєнтами, 

Компанiя зобов'язується здiйснити доставку цих товарiв у визначене клiєнтом мiсце. Дохiд вiд 

надання таких послуг визнається протягом перiоду надання таких послуг, так як покупець 

одночасно отримує i споживає вигоди. 

Компанiя розподiляє цiну операцiї на кожне зобов'язання щодо виконання, визначене у договорi, 

виходячи з вiдносної окремо взятої цiни продажу. Якщо окремо взяту цiну продажу неможливо 

спостерiгати безпосередньо, то Компанiя оцiнює окремо взяту цiну продажу, виходячи з 

очiкуваних витрат плюс маржа. 

 

На суму визнання доходу впливають наступнi чинники: 

 

Змiнна компенсацiя 

Договори купiвлi-продажу надають клiєнтам право на повернення продукцiї та/або бонуси, 

вiдсотки знижки вартостi продажу продукцiї залежно вiд певних чинникiв. Компанiя визнає 

дохiд вiд продажу продукцiї, оцiнену за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, або 

такої, що належить до отримання, за вирахуванням сум очiкуваних повернень та знижок. Якщо 

дохiд неможливо було достовiрно оцiнити, Компанiя вiдкладає визнання доходу до моменту 

усунення невизначеностi. Змiнна компенсацiя оцiнюється пiд час укладання договору та 

залишається доти, поки пов'язана невизначенiсть не буде потiм усунена. 

 

Право на повернення 

Оплата, отримана вiд замовника є змiнною, оскiльки контракт дозволяє замовнику повернути 

продукцiю. Компанiя використовує метод очiкуваної вартостi для оцiнки товару, який буде 

повернутий. 

 

Бонуси та знижки 

Компанiя надає своїм клiєнтам ретро-бонуси та маркетинговi бонуси за продукцiю, придбану 

замовником. Для оцiнки змiнної компенсацiї, на яку Компанiя матиме право, вона оцiнює обсяг 

таких ретро-бонусiв та маркетингових бонусiв та здiйснює вирахування цих сум iз валового 

доходу. 

 

Контрактнi залишки 

 



Контрактнi активи 

 

Контрактний актив це право на компенсацiю в обмiн на переданi клiєнту товари або послуги. 

Якщо Компанiя виконує передачу товарiв та послуг клiєнту до того, як клiєнт сплатить 

компенсацiю або до того, як настане дата сплати такої компенсацiї, контрактний актив 

визнається в сумi умовно заробленої компенсацiї. 

 

Компанiя не має контрактних активiв у ходi звичайної дiяльностi, оскiльки, як правило, 

контроль передається в той самий момент, коли Компанiя отримує безумовне право на оплату. 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть 

 

При первiсному визнаннi, Компанiя оцiнює торгову дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї, якщо така заборгованiсть не мiстить значного компонента фiнансування вiдповiдно до 

МСФЗ 15. У подальшому дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю 

з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням очiкуваних кредитних 

збиткiв. 

 

Компанiя оцiнює резерв у сумi, що вiдповiдає очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 

фiнансового iнструменту, якi були визначенi за допомогою матрицi забезпечення. Сума 

очiкуваних кредитних збиткiв оновлюється на кожну звiтну дату, щоб вiдобразити змiни в 

кредитному ризику вiд моменту первiсного визнання. 

 

Балансова вартiсть активу зменшується шляхом використання рахунку резервiв, а сума збитку 

визнається у звiтi про прибутки та збитки. Коли дебiторська заборгованiсть є безнадiйною, вона 

списується з рахунку резервiв для дебiторської заборгованостi. Подальшi вiдшкодування ранiше 

списаних сум кредитуються у звiтi про прибутки та збитки. 

 

Контрактнi зобов'язання 

 

Контрактнi зобов'язання це зобов'язання передати товари або послуги клiєнту, за якi Компанiя 

отримала вiд клiєнта винагороду (або суму компенсацiї, що пiдлягала погашенню). Якщо 

покупець сплачує компенсацiю до того, як Компанiя передає товари або послуги, контрактне 

зобов'язання визнається, коли платiж здiйснено або пiдлягає оплатi (залежно вiд того, що 

ранiше). Контрактнi зобов'язання визнаються як дохiд, коли Компанiя виконує зобов'язання 

щодо виконання. 

 

Податки 

 

Поточний податок на прибуток 

 

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за 

сумою, що очiкується до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим 

органам, згiдно з українським податковим законодавством. Ставки податку та податкове 

законодавство, що використовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки та закони, якi були 

чинними на звiтну дату. 

 

Поточний податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, що вiдображаються безпосередньо у 

складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не у звiтi про сукупнi доходи. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток 



 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується на дату складання звiтностi за всiма 

тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового 

облiку i вартiстю, що враховується в податковому облiку. 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 

оподаткуванню, окрiм випадкiв, коли: 

- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 

прибуток чи збиток; i 

- вiдносно тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, якщо материнська 

компанiя здатна контролювати визначення часу сторнування тимчасової рiзницi та iснує 

ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не сторнуватиметься в недалекому майбутньому. 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, а також при перенесеннi на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв i 

невикористаних податкових пiльг, якщо iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю, що пiдлягає вирахуванню, а 

також невикористанi податковi збитки i невикористанi податковi пiльги, за винятком ситуацiй, 

коли: 

- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй 

операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на 

бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 

- вiдносно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, пов'язаних з iнвестицiями в 

дочiрнi, асоцiйованi пiдприємства та з частками у спiльних пiдприємствах, вiдстроченi податковi 

активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць у 

недалекому майбутньому i буде отриманий прибуток, що пiдлягає оподаткуванню, вiдносно 

якого можна застосувати тимчасову рiзницю. 

 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного звiтного 

перiоду i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, який дозволив би використати вигоду вiд такого вiдстроченого 

податкового активу повнiстю або частково. 

Невизнанi податковi активи в кiнцi кожного звiтного перiоду переоцiнюються i визнаються тiєю 

мiрою, якою стає ймовiрним, що майбутнiй оподатковуваний прибуток уможливить 

використання вiдстроченого податкового активу. 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних, або оголошених (i практично 

прийнятих) на звiтну дату. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається у складi iншого сукупного доходу за 

винятком тих ситуацiй, коли вiн стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi 

капiталу, тодi податок визнається у складi капiталу. 

 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання згортаються за наявностi 

повного юридичного права згортати визнанi суми та якщо вони вiдносяться до податкiв на 

прибуток, якi були накладенi тим самим податковим органом i податковий орган дозволяє 



здiйснювати чи отримувати єдиний чистий платiж. 

 

Податок на додану вартiсть 

 

Доходи, витрати, активи та зобов'язання визнаються за вирахуванням суми податку на додану 

вартiсть (надалi - 

ПДВ), крiм таких випадкiв: 

- ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, що не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому випадку, ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин; 

- дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 

сплачується йому, враховується в складi дебiторської або кредиторської заборгованостi, 

вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан. 

 

У звiтi про рух грошових коштiв грошовi потоки вiдображено з урахуванням ПДВ. 

 

Основнi засоби 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на дату переходу Компанiєю на МСФЗ (01.01.2018) 

була оцiнена та вiдображена в облiку за їх доцiльною вартiстю. 

 

Замiни та покращення, що суттєво продовжують термiн служби активiв, капiталiзуються, а 

витрати на поточне обслуговування вiдображаються в складi витрат у перiодi їх виникнення. 

Витрати, пов'язанi з полiпшенням об'єкта, амортизуються вiдповiдно до строку корисного 

використання основного засобу. 

 

Пiсля первiсного визнання основнi засоби облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї й накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Незавершене будiвництво включає витрати на будiвництво й реконструкцiю основних засобiв та 

на незавершенi капiтальнi вкладення. Незавершене будiвництво на дату складання фiнансової 

звiтностi вiдображається засобiвартiстю за вирахуванням будь яких накопичених збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Незавершене будiвництво не амортизується, поки актив не буде готовий 

до використання. 

 

Усi основнi засоби амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх 

корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним до 

використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому 

вiн придатний до експлуатацiї, але не ранiше мiсяця, наступного за мiсяцем коли об'єкт почав 

використовуватися (введено в експлуатацiю). 

 

Основнi засоби в бухгалтерському облiку класифiкуються за такими групами: 

 

Група основних засобiв Термiн корисного використання, мiсяцi 

 

Земельнi дiлянки  

не амортизується 

Будiвлi та споруди 240 - 600 

Машини та обладнання 60 - 300 

Транспортнi засоби 60 - 120 



Iншi основнi засоби 48 - 144 

 

Нематерiальнi активи 

 

Придбанi нематерiальнi активи визнаються за собiвартiстю й амортизуються прямолiнiйним 

методом протягом очiкуваного строку їх корисного використання. 

 

Для нематерiальних активiв термiни корисного використання встановленi в межах 12-120 

мiсяцiв. 

 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї, та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Зменшення корисностi активiв 

 

Активи, що пiдлягають амортизацiї, оцiнюються на предмет зменшення корисностi щоразу, коли 

якi-небудь подiї або змiни обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу може 

перевищувати суму його очiкуваного вiдшкодування. Кориснiсть активу зменшується, коли 

балансова вартiсть активу перевищує суму його очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд 

зменшення корисностi визнається в сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує суму його 

очiкуваного вiдшкодування. Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з двох оцiнок активу 

(або одиницi, яка генерує грошовi кошти): справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 

продаж або його вартостi використання. Для цiлей оцiнки активiв на предмет зменшення 

корисностi активи групуються в найменшi групи, для яких можна видiлити грошовi потоки, що 

окремо iдентифiкуються (одиницi, що генерують грошовi кошти). 

 

Витрати на позики 

 

Витрати на позики безпосередньо пов'язанi iз придбанням, будiвництвом або виробництвом 

активiв, якi обов'язково забирають багато часу для пiдготовки до використання за призначенням 

або продажу (квалiфiкованi активи), капiталiзуються як частина собiвартостi активу. 

 

Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Компанiя вперше виконує всi умови, наведенi нижче, а 

саме: а) понесла витрати, пов'язанi з активом; 

б) понесла витрати на позики; 

в) веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням або 

продажу. 

 

Капiталiзацiя витрат на позики продовжується до моменту, коли активи, в цiлому, готовi до 

використання або продажу. 

Компанiя капiталiзує витрати на позики, яких можна би було уникнути, якщо б вона не понесла 

капiтальнi витрати на квалiфiкованi активи. Витрати на позики капiталiзуються за 

середньозваженою вартiстю капiталу (застосовуються середньозваженi витрати на виплату 

вiдсоткiв), окрiм коштiв, якi позичаються конкретно для отримання квалiфiкованого активу. 

Якщо це трапляється, фактичнi понесенi витрати за позиками мiнус iнвестицiйний дохiд з 

тимчасової iнвестицiї за цiєю позикою, за наявностi, капiталiзуються. 

 

Компанiя капiталiзує курсовi рiзницi як частину витрат на позики, якi виникають щодо 

позикового портфелю Компанiї, деномiнованого в iноземних валютах, у тих випадках, коли 

вони вважаються коригуванням витрат навиплату вiдсоткiв. Якщо чистi курсовi рiзницi у 

фiнансовому роцi не виправданi з економiчної точки зору паритетом вiдсоткових ставок, вони не 



включаються в капiталiзованi витрати. 

 

Усi iншi витрати на позики визнаються у прибутку чи збитку в перiодi, коли вони були понесенi. 

 

Запаси 

 

Первiсно запаси визнаються за вартiстю придбання з урахуванням витрат на їх доставку до 

теперiшнього їх мiсця розташування та приведення у теперiшнiй стан. Списання запасiв 

здiйснюється за середньозваженим методом. 

 

На звiтну дату запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: собiвартiстю та чистою вартiстю 

реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну реалiзацiї в ходi звичайної 

дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних витрат, пов'язаних з реалiзацiєю. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, грошовi кошти на поточних 

банкiвських рахунках та короткостроковi депозити з термiном погашення до трьох мiсяцiв. Для 

цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти 

у касi, грошовi кошти на рахунках у банку, короткостроковi депозити, як зазначено вище, за 

мiнусом банкiвських овердрафтiв. 

 

Фiнансовi активи 

 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi активи, що входять до сфери застосування МСФЗ 9, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку, фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як сукупного 

доходу чи фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю. 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи, окрiм торгової дебiторської заборгованостi, 

оцiнюються за справедливою вартiстю мiнус (у випадку фiнансового активу не за справедливою 

вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо 

вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу. 

 

В момент первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя вiдносить їх до вiдповiдної 

категорiї i, якщо це можливо i доцiльно, наприкiнцi кожного фiнансового року проводить аналiз 

таких активiв на предмет перегляду вiдповiдностi категорiї, до якої вони були вiднесенi. 

 

Подальша оцiнка 

 

Пiсля первiсного визнання фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою 

собiвартiстю або справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний 

дохiд. 

 

Компанiя не має фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю. 

 

- Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю 

Компанiя оцiнює фiнансовий активи за амортизацiйною собiвартiстю якщо виконуються обидвi 

з перелiчених нижче умов: 



а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi для утримання фiнансових активiв з 

метою одержання договiрних грошових потокiв; 

б) договiрнi умови фiнансового активу призводять до виникнення у визначенi дати грошових 

потокiв, якi є винятково виплатами основної суми боргу та вiдсоткiв за непогашеною основною 

сумою. 

 

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю надалi оцiнюються iз застосуванням 

ефективної ставки процента i пiдлягають оцiнцi на предмет зменшення корисностi. Прибутки та 

збитки визнаються у прибутку або збитку, коли актив припиняють визнавати, актив змiнюється 

або знецiнюється. 

 

Фiнансовi активи Компанiї за амортизованою собiвартiстю включають дебiторську 

заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, позики наданi, iншу дебiторську 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти та фiнансовi iнвестицiї. 

 

Зменшення корисностi 

Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки для всiх боргових iнструментiв, якi не 

вiдображаються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Очiкуванi кредитнi 

збитки базуються на рiзницi мiж контрактними грошовими потоками, якi матимуть мiсце згiдно 

з контрактом, та всiма грошовими потоками, якi Компанiя очiкує отримати, дисконтованими з 

використанням приблизної початкової ефективної процентної ставки. 

 

Пiдхiд Компанiї до оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв розкривається в примiтках до торгової 

дебiторської заборгованостi i суттєвих облiкових судженнях, оцiнках та припущеннях. 

 

Припинення визнання 

Припинення визнання фiнансового активу ( або, де це доречно, частини фiнансового активу) 

вiдбувається, коли: а) закiнчився термiн дiї контрактних прав на отримання грошових потокiв 

вiд активу; 

б) Компанiя зберiгає договiрнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але 

бере на себе договiрнi зобов'язання сплатити грошовi потоки одному або декiльком 

одержувачам без суттєвої затримки згiдно з "транзитним" договором; i також 

o Компанiя передала практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з активом, або 

o Компанiя не передала i не зберегла практично всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з активом, 

але передала контроль над активом. 

 

Коли Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала 

договiр про передачу, а також не передала i не зберегла практично всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з активом, або передала контроль над активом, визнається в обсязi постiйної участi 

Компанiї в активi. У такому разi, вiдповiдне зобов'язання щодо сплати отриманих коштiв 

кiнцевому одержувачу зберiгається. 

 

Переданi активи та вiдповiднi зобов'язання оцiнюються на основi того, що вiдображає права та 

зобов'язання, якi Компанiя створила або зберегла. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання, що входять до сфери застосування МСФЗ 9, класифiкуються як 

фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку, або iншi фiнансовi зобов'язання, тобто тi, що визнають за амортизованою собiвартiстю з 



застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

Компанiя оцiнює фiнансовi зобов'язання за їх справедливою вартiстю плюс (у випадку 

фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку) витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання. 

 

При первiсному визнаннi фiнансового зобов'язання, Компанiя здiйснює розподiл на вiдповiднi 

категорiї. Подальша рекласифiкацiя фiнансових зобов'язань не дозволяється. 

 

У Компанiї немає фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку. До фiнансових зобов'язань Компанiї вiдносять кредиторську 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги, зобов'язання з оренди, а також кредити банкiв. 

 

Подальша оцiнка 

 

Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових зобов'язань при їх первiсному визнаннi на їх 

подальшу оцiнку: 

 

- Кредити банкiв та кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Це найбiльш актуальна категорiя для Компанiї. Пiсля первiсного визнання, кредити та 

кредиторська заборгованiсть надалi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про сукупнi 

доходи при припиненнi визнання або в процесi амортизацiї за методом ефективної ставки 

вiдсотка. 

 

Амортизована собiвартiсть розраховується з урахуванням будь-яких знижок або премiй на 

придбання та зборiв або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка. 

Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових 

витрат у звiтi про сукупнi доходи. 

 

Припинення визнання 

 

Визнання фiнансового зобов'язання (або його частини) припиняється, коли боржник: 

i) погашає зобов'язання (або його частину) шляхом виплати кредитору, як правило, грошовими 

коштами, iншими фiнансовими активами, товарами або послугами; або 

ii) юридично звiльняється вiд основної вiдповiдальностi за зобов'язання (або його частину) 

законним шляхом, або кредитором (якщо боржник надав гарантiю, ця умова може бути 

виконана). 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках, на кожну звiтну дату визначається виходячи з ринкової цiни котирування, без 

врахування витрат на операцiї. 

 

Якщо ринок для фiнансового iнструменту не є активним, Компанiя встановлює справедливу 

вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання. Методи оцiнювання охоплюють застосування 

останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами, 

посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним, 

аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки. 

 



Згортання фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звiтi про 

фiнансовий стан якщо, i тiльки якщо, Компанiя має юридично забезпечене право на згортання 

визнаних сум та має намiр погасити зобов'язання на нетто-основi або продати актив й одночасно 

погасити зобов'язання. 

 

Оренда 

 

- Компанiя в ролi орендаря 

Компанiя визначає, чи є угода угодою оренди або угодою, що мiстить ознаки оренди на момент 

укладення договору. При первiсному визнаннi Компанiя визнає активи з права користування та 

зобов'язання з оренди у звiтi про фiнансовий стан за теперiшньою вартiстю майбутнiх 

лiзингових платежiв. 

 

Що стосується короткострокової оренди (12 мiсяцiв i менше) та оренди, за якою базовий актив є 

малоцiнним, Компанiя визнає вiдповiднi витрати на оренду в межах операцiйних витрат 

прямолiнiйно протягом строку оренди вiдповiдно до вимог МСФЗ 16. 

 

Компанiя оцiнює зобов'язання з оренди за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, якi не 

сплаченi на дату розрахунку, дисконтуванням їх за допомогою вбудованої в договiр процентної 

ставки. Якщо цю ставку неможливо легко визначити, Компанiя використовує свою додаткову 

ставку запозичення. Додаткова ставка запозичення визначається як процентна ставка, яку 

орендаревi доведеться платити за позику протягом аналогiчного строку, i з аналогiчним 

забезпеченням за кошти, необхiднi для отримання активу аналогiчної вартостi як актив права 

користування у подiбному економiчному середовищi. 

 

Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнює орендне зобов'язання: 

- збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням, 

- зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi, та 

- переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або 

модифiкацiї оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi платежi. 

 

Компанiя визнає амортизацiю активiв права користування та вiдсотки за зобов'язанням з оренди 

у прибутку чи збитку. Компанiя амортизує актив з права користування з дати початку оренди до 

бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з права 

користування та кiнець строку оренди. 

Компанiя подає свої права користування активом у складi тої групи основних засобiв, до якої 

належить орендований актив. 

 

Загальна сума грошових коштiв, виплачених за основну суму, та сплаченi вiдсотки 

вiдображаються у фiнансовiй дiяльностi у звiтi про рух грошових коштiв, оскiльки так 

передбачено статистичними формами звiтностi. 

Компанiя застосовує МСБО 36, щоб визначити, чи знецiнено право користування активом, та 

вiдображає будь-якi виявленi збитки вiд зменшення корисностi. 

- Компанiя в ролi орендодавця 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та 

винагороди щодо володiння. Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає 

всi основнi ризики та винагороди щодо володiння. Коли Компанiя виступає в ролi орендодавця i 

ризики та вигоди вiд оренди не передаються органiзацiї-орендаревi, загальна сума платежiв за 

договорами операцiйної оренди визнається в звiтi про сукупний дохiд з використанням методу 



рiвномiрного визнання протягом термiну оренди. 

 

Забезпечення 

 

Сума визнана як забезпечення є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення 

теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення визнаються якщо Компанiя 

має теперiшню заборгованiсть (юридичну чи конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує 

ймовiрнiсть, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для 

погашення заборгованостi та суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити. Якщо очiкується, 

що деякi або всi видатки, потрiбнi для погашення забезпечення, компенсуватимуться iншою 

стороною, така компенсацiя визнається окремим активом, коли фактично визначено, що 

компенсацiя буде отримана. Сума визнаної компенсацiї не повинна перевищувати суму 

забезпечення. Витрати, якi пов'язанi iз забезпеченням, визнаються в звiтi про прибутки та збитки 

за вирахуванням суми, визнаної для компенсацiї. 

У випадках, коли вплив вартостi грошей в часi є суттєвим, сума забезпечення має бути 

теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання. 

Ставка дисконту повинна бути ставкою до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi 

оцiнки вартостi грошей у часi та ризикiв, характерних для зобов'язання. Якщо застосовується 

дисконтування, то збiльшення суми забезпечення вiдображається в складi фiнансових витрат 

звiту про сукупнi доходи. 

 

Умовнi зобов'язання й умовнi активи 

 

Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує 

ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання необхiдним буде вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, i можливо оцiнити суму таких зобов'язань. Iнформацiя про умовнi 

зобов'язання розкривається в примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли 

можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють в собi економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них розкривається, 

коли стає можливим одержання економiчних вигiд. Якщо стало фактично визначеним, що 

вiдбудеться надходження економiчних вигiд, актив i пов'язаний з ним дохiд визнаються у 

фiнансовiй звiтностi того перiоду, у якому вiдбулася змiна оцiнок. 

 

Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплатах працiвникам 

 

Компанiя не має iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної програми, згiдно з якою 

роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоток вiд загальної суми 

заробiтної плати. Цi витрати вiдносяться до перiоду, у якому виплачується заробiтна плата. 

Компанiя не має програм додаткових виплат при виходi на пенсiю або iнших значних 

компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань. 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або 

здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною. 

Таке визначення пов'язаної сторони може вiдрiзнятися вiд визначення згiдно iз законодавством 

України. 

 

Згiдно з МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн": 

а) особа або близький родич особи є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що складає 

звiтнiсть (надалi "пiдзвiтним пiдприємством"), якщо така особа: 



i) контролює або здiйснює спiльний контроль над пiдзвiтним пiдприємством; ii) має суттєвий 

вплив на пiдзвiтне пiдприємство; 

iii) є представником ключового управлiнського персоналу пiдзвiтного пiдприємства або 

материнської компанiї пiдзвiтного пiдприємства; 

 

б) суб'єкт господарювання є пов'язаним iз пiдзвiтним пiдприємством, якщо виконується будь-яка 

з нижчеперелiчених умов: 

i) суб'єкт господарювання та пiдзвiтне пiдприємство є членами однiєї групи; 

ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта 

господарювання; 

iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї i тiєї ж третьої сторони; 

iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третьої сторони i iнший суб'єкт 

господарювання є асоцiйованим пiдприємством цiєї ж третьої особи; 

v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченню трудової дiяльностi для 

працiвникiв пiдзвiтного пiдприємства або його пов'язаною стороною; 

vi) суб'єкт господарювання знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, 

визначеної в п. а) 

vii) особа, визначена у п. a) i) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання або є 

представником його ключового управлiнського персоналу (або ключового управлiнського 

персоналу материнської компанiї). 

 

Пiд час розгляду кожного можливого випадку вiдносин пов'язаних сторiн увага має бути 

спрямована на суть цих вiдносин, а не юридичну форму. 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

 

Подiї, що вiдбулися з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску, якi свiдчать про умови, що iснували на кiнець звiтного перiоду та надають додаткову 

iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Компанiї, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. 

Подiї, що вiдбулися з кiнця звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду i якi не впливають на 

фiнансову звiтнiсть Компанiї на звiтну дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, 

якщо такi подiї суттєвi. 

 

5. МСФЗ та iнтерпретацiї КТМФЗ, якi ще не набули чинностi 

 

Нижче наведено МСФЗ i Тлумачення КТМФЗ, якi вже опублiкованi, але ще не набули чинностi 

станом на дату затвердження фiнансової звiтностi Компанiї: 

 

Стандарт/ тлумачення Суть Набрання чинностi Потенцiйний вплив 

 

Поправки до МСФЗ 3  

Посилання на концептуальну основу  

1 сiчня 2022  

вiдсутнiй 

Поправки до МСБО 37 Обтяжливi контракти - вартiсть виконання контракту 1 сiчня 2022

 вiдсутнiй 

Поправки до МСБО 16 Надходження до цiльового використання 1 сiчня 2022 вiдсутнiй 

Цикл щорiчних змiн МСФЗ 

2018-2020 рокiв Поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, МСБО 41 та Iлюстративний приклад 13 до 

МСФЗ 16 1 сiчня 2022 вiдсутнiй 



Поправки до МСБО 1 Класифiкацiя зобов'язань на поточнi i довгостроковi 1 сiчня 2023

 незначний вплив 

МСФЗ 17 Страховi контракти 1 сiчня 2023 вiдсутнiй 

Поправки до МСФЗ 4 Продовження перiоду тимчасового звiльнення вiд застосування 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 сiчня 2023 вiдсутнiй 

Поправки до МСБО 8 Визначення облiкової оцiнки 1 сiчня 2023 вiдсутнiй 

Поправки до МСБО 1 та Практичного положення 2 Розкриття облiкових полiтик 1 

сiчня 2023 незначний вплив 

Поправки до МСБО 12 Вiдстрочений податок, пов'язаний з активами та зобов'язаннями, що 

виникають внаслiдок однiєї операцiї 1 сiчня 2023 незначний вплив 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 Продаж або внесення активiв мiж iнвестором та його 

асоцiйованою 

компанiєю або спiльним пiдприємством набрання чинностi вiдкладено на невизначений 

термiн вiдсутнiй 

 

6.Нематерiальнi активи  

 

Програмне 

забезпечення та лiцензiї Iншi нематерiальнi активи Разом 

 

Первiсна/доцiльна вартiсть    

Станом на 31.12.2019 3 849 200 4 049 

Придбання 194 - 194 

Вибуття (25) - (25) 

Станом на 31.12.2020 4 018 200 4 218 

Придбання 113 - 113 

Вибуття - - - 

Станом на 31.12.2021 4 131 200 4 331 

Амортизацiя    

Станом на 31.12.2019 1 385 107 1 492 

Нараховано за перiод 1 009 87 1 096 

Списано внаслiдок вибуття (25) - (25) 

Станом на 31.12.2020 2 369 194 2 563 

Нараховано за перiод 812 6 818 

Списано внаслiдок вибуття - - - 

Станом на 31.12.2021 3 181 200 3 381 

Балансова вартiсть    

Станом на 31.12.2019 2 464 93 2 557 

Станом на 31.12.2020 1 649 6 1 655 

Станом на 31.12.2021 950 - 950 

 

7. Основнi засоби 

 

 Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби

 Iншi основнi 

засоби  

Разом 

 

Первiсна/доцiльна вартiсть 

Станом на 31.12.2019 1 915 123 279 460 378 21 031 6 059 612 662 

Придбання 113 29 753 34 733 550 591 65 740 



Вибуття - (24) (3 774) (510) (155) (4 463) 

Станом на 31.12.2020 2 028 153 008 491 337 21 071 6 495 673 939 

Придбання - 6 090 44 814 1 046 3 060 55 010 

Вибуття - (2 136) (7 516) (752) (442) (10 846) 

Станом на 31.12.2021 2 028 156 962 528 635 21 365 9 113 718 103 

Амортизацiя       

Станом на 31.12.2019 - 12 083 92 757 10 776 1 120 116 736 

Нараховано за перiод - 7 344 50 262 3 192 993 61 791 

Списано внаслiдок вибуття - (23) (1 810) (471) (44) (2 348) 

Станом на 31.12.2020 - 19 404 141 209 13 497 2 069 176 179 

Нараховано за перiод - 8 784 54 544 2 150 2 884 68 362 

Списано внаслiдок вибуття - (1 176) (2 175) (632) (231) (4 214) 

Станом на 31.12.2021 - 27 012 193 578 15 015 4 722 240 327 

Балансова вартiсть       

Станом на 31.12.2019 1 915 111 196 367 621 10 255 4 939 495 926 

Станом на 31.12.2020 2 028 133 604 350 128 7 574 4 426 497 760 

Станом на 31.12.2021 2 028 129 950 335 057 6 350 4 391 477 776 

    

Балансова вартiсть об'єктiв основних засобiв, якi перебувають у заставi станом на 31.12.2021, 

становить 305735 тис. грн  (31.12.2020: 328 426 тис. грн)  

У складi основних засобiв вiдображено обладнання та автомобiль, якi знаходяться в Компанiї на 

умовах фiнансового лiзингу. Iнформацiя щодо балансової вартостi та руху таких об'єктiв за 

звiтнi перiоди вiдображена у Примiтцi 15.  

Станом на 31 грудня 2021 року первiсна вартiсть основних засобiв, якi є повнiстю 

замортизованими, становить 24 980  тис. грн (31.12.2020: 20 737 тис. грн).  

 

8. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Незавершене будiвництво та невстановлене обладнання  

175 458  

115 010 

Аванси капiтального характеру 20 173 26 674 

 195 631 141 684 

 

Основна сума капiтальних iнвестицiй включає витрати, пов'язанi iз будiвництвом виробничого 

корпусу №2 (виробництво сухого молока) та, вiдповiдно, придбане обладнання для цього 

виробництва.   

Протягом 2021 року у складi собiвартостi вищеописаного активу було капiталiзовано 2 351 тис. 

грн фiнансових витрат (2020: 2 933 тис. грн).  

 

9. Фiнансовi iнвестицiї  

 

Компанiя Частка Країна реєстрацiї Метод облiку 31.12.2021 31.12.2020 

 

ТОВ "Масло-Союз"  

30%  

Україна  

за собiвартiстю  

2 700  

2 700 



    2 700 2 700 

 

 

10. Запаси 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Готова продукцiя  

79 244  

81 897 

Сировина та матерiали 29 051 21 041 

Запаснi частини 13 116 11 994 

Пакувальнi матерiали 5 459 4 626 

Товари 825 6 852 

Iншi 5 363 5 116 

 133 058 131 526 

 

Суму втрат запасiв, визнаних як витрати перiоду, наведено у Примiтцi 25.  

 

11.  Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 31.12.2021 31.12.2020 

 скориговано 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

Вiтчизнянi покупцi 189 871 147 927 

Нерезиденти - - 

Мiнус: резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (4 535) (414) 

 185 336 147 513 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   

Безвiдсотковi позики виданi 607 10 725 

Iнша дебiторська заборгованiсть 191 374 

 798 11 099 

 186 134 158 612 

 

Узгодження змiн у резервi пiд очiкуванi кредитнi збиткинижче: 

 2021 2020 

 

На 1 сiчня  

414  

4 905 

Нараховано за рiк 4 161 1 242 

Суми списанi протягом року, як безнадiйнi (40) (5 733) 

На 31 грудня 4 535 414 

 

Аналiз дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за термiнами 

протермiнуваннястаном на 31 грудня представлено нижче:   

 

Не 

протермiнована i не знецiнена   Протермiнована, але незнецiнена   

 Знецiнена До 30 

днiв 30-90 

днiв 90-180 

днiв 180- 



365 

днiв Понад 

360 

днiв Разом 

 

31.12.2021  

115 322  

4 535  

39 616  

30 316  

10  

378  

492  

190 669 

31.12.2020 104 816 414 35 680 14 181 2 174 1 578 183 159 026 

Компанiя здiйснює знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iндивiдуальних оцiнок 

платоспроможностi споживачiв, а також для торгової дебiторської заборгованостi - 

використовуючи матрицю резервiв.   

 

При здiйсненнi iндивiдуальних оцiнок Компанiя нараховує суму резерву на 100% 

заборгованостi, якщо iснує сумнiв щодо можливостi її повернення.   

 

12. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

ПДВ  

2 426  

4 081 

 2 426 4 081 

 

13. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Грошовi кошти в касi  

625  

547 

Грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках 8 290 6 435 

Грошовi кошти в дорозi 2 530 3 174 

 11 445 10 156 

 

14. Власний капiтал 

Учасник  31.12.2021  31.12.2020  

  %  Сума  %  Сума  

Ковальчук Вiталiй Володимирович 37,45 5 617 37,45 5 617 

Барановський Сергiй Степанович 37,25 5 587 37,25 5 587 

Величко Володимир Богданович 9,95 1 493 9,95 1 493 

Ковальчук Валерiй Володимирович 9,95 1 493 9,95 1 493 

Ковальчук Ольга Михайлiвна 4,40 660 4,40 660 

Глащенков Володимир Олександрович  1,00  150  1,00  150  

 100 15 000 100 15 000 

 



Резервний капiтал в сумi 1 278 тис. грн створений у попереднiх перiодах  за рахунок вiдрахувань 

з прибутку Компанiї згiдно Статуту.  

 

15. Кредити банкiв та зобов'язання за договорами оренди 

 31.12.2021 31.12.2020 

Довгостроковi зобов'язання   

Довгостроковi кредити банкiв 288 039 265 737 

Мiнус поточна частина довгострокових кредитiв (288 039) (205 864) 

Зобов'язання з оренди 230 319 

Мiнус поточна частина зобов'язання з оренди (89) (89) 

 141 60 103 

Поточнi зобов'язання   

Поточна частина довгострокових кредитiв 288 039 205 864 

Короткостроковi кредити (овердрафт) 18 581 14 915 

Поточна частина зобов'язання з оренди 89 89 

Вiдсотки до сплати - 1 286 

 306 709 222 154 

 306 850 282 257 

 

Нижче наведено iнформацiю про кредити та зобов'язання з оренди Компанiї в розрiзi валют, 

вiдсоткових ставок та дати погашення:  

 Валюта Дата Вiдсоткова ставка 31.12.2021 31.12.2020 

 

АТ "ПроКредит Банк"  

UAH  

на вимогу  

UIRD 12m + 1,73%  

38 299  

46 088 

АТ "ПроКредит Банк" UAH на вимогу UIRD 12m + 2,73% 8 982 13 605 

АТ "ПроКредит Банк" UAH на вимогу UIRD 12m + 3,73% 16 500 16 500 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" UAH на вимогу 11,40% 13 635 - 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" UAH на вимогу 12,00% 12 748 16 249 

АТ "ПУМБ" UAH на вимогу 12,90% 70 000 70 000 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% - 900 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% - 1 305 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% - 65 500 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% 6 910 12 850 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% 70 785 - 

АТ "Кредобанк" UAH на вимогу UIRD 3m + 3% 11 900 - 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" UAH на вимогу 11,0% 38 280 22 740 

    288 039 265 737 

Овердрафти      

ПАТ "Кредобанк" UAH 02.11.2022 12,0%-13,98%15 696 14 036 

ПАТ "ПУМБ" UAH 16.10.2022 12,90% 2 885 879 

    18 581 14 915 

Зобов'язання з оренди      

ПАТ "ПУМБ" UAH 08.07.2024 34,50% 230 319 

    230 319 

    306 850 280 971 

 



Змiни у зобов'язаннях, що виникли в результатi фiнансової дiяльностi  

 

 Кредити банкiв Зобов'язання з оренди Позики отриманi (примiтка 19) Разом 

 

Станом на 31.12.2019  

244 103  

1 079  

-  

245 182 

Грошовi потоки (1 244) (871) 5 500 3 385 

Нарахування вiдсоткiв 39 079 109 - 39 188 

Курсовi рiзницi - 2 - 2 

Станом на 31.12.2020 281 938 319 5 500 287 757 

Грошовi потоки (6 855) (175) 27 500 20 470 

Нарахування вiдсоткiв 31 537 86 - 31 623 

Станом на 31.12.2021 306 620 230 33 000 339 850 

 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2021 року Компанiя визнала у складi фiнансових витрат 

29 186 тис. грн та капiталiзувала у складi первiсної вартостi основних засобiв 2 351 тис. грн 

витрат на позики (2020: 36 146 тис. грн та 2 933 тис. грн вiдповiдно).  

 

Дотримання умов кредитних договорiв  

 

Компанiя зобов'язана дотримуватися умов кредитних договорiв. Кредитнi договори мiстять рiзнi 

умови, в тому числi фiнансовi та нефiнансовi. Порушення таких умов може призвести до 

негативних наслiдкiв для Компанiї.   

 

Станом на 31 грудня 2021 року Компанiя не виконала вимоги щодо деяких фiнансових 

коефiцiєнтiв, якi вказанi в кредитних угодах, що може мати негативний вплив на фiнансову i 

господарську дiяльнiсть Компанiї. У зв'язку з порушенням ковенант, довгостроковi позики 

Компанiї було рекласифiковано до складу поточних (на вимогу).  

 

Оренда  

 

Нижче наведено балансову вартiсть активiв з права користування Компанiї та рух за перiод:  

 

Машини та обладнання Транспортнi засоби Всього 

Балансова вартiсть    

На 31 грудня 2019 року 609 425 1 034 

Прихiд - - - 

Амортизацiя  (609)  (93)  (702)  

На 31 грудня 2020 року - 332 332 

Прихiд - - - 

Амортизацiя  -  (93)  (93)  

На 31 грудня 2021 року - 239 239 

 

Звiрку зобов'язань з оренди до майбутнiх мiнiмальних витрат з оренди наведено нижче:  

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi, в тому числi:   

до одного року 156 175 



вiд одного до п'яти рокiв 184 340 

бiльше п'яти рокiв - - 

Мiнус: Майбутнi процентнi платежi по орендi (110) (196) 

 230 319 

Теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв:   

до одного року 89 89 

вiд одного до п'яти рокiв 141 230 

бiльше п'яти рокiв - - 

 230 319 

 

   

Витрати за договорами оренди, включенi в звiт про сукупнi доходи 

 2021 2020 

 

Короткотермiнова оренда та оренда малоцiнних активiв  

21 515  

21 731 

Амортизацiйнi вiдрахування:   

- обладнання - 609 

- транспортнi засоби 93 93 

Змiннi платежi за орендою землi 710 932 

Процентнi витрати за зобов'язаннями з оренди 86 109 

 22 404 23 474 

 

16. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 31.12.2021 31.12.2020 

 скориговано 

Торгова кредиторська заборгованiсть 139 142 99 240 

Заборгованiсть за основнi засоби 22 903 16 263 

 162 045 115 503 

 

17. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Податки пов'язанi з оплатою працi  

1 017  

1 992 

Податок на прибуток 491 1 201 

Iншi податки та збори 104 104 

 1 612 3 297 

18. Поточнi забезпечення  

 

У складi поточних забезпечень вiдображено забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам. 

Нижче представлено iнформацiю про рух забезпечень у 2021 та 2020 роках:  

 2021 2020 

 

Станом на 1 сiчня  

21 455  

18 835 

Нараховано 20 388 16 630 



Використано (19 714) (14 010) 

Станом на 31 грудня 22 129 21 455 

 

 

19. Iншi поточнi зобов'язання  

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Заборгованiсть по факторингу  

9 871  

7 953 

Позики отриманi 33 000 5 500 

Iншi поточнi зобов'язання 91 217 

 42 962 13 670 

 

20. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  

 2021 2020 

 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  

2 186 498  

1 863 798 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 11 939 7 152 

Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 128 038 120 437 

 2 326 475 1 991 387 

 

Протягом перiоду дохiд був отриманий за наступними номенклатурними групами:   

 2021 2020 

 

Готова продукцiя  

1 823 713  

1 612 252 

Напiвфабрикати 362 785 251 546 

 2 186 498 1 863 798 

Товари 11 939 7 152 

 11 939 7 152 

 

 2021 2020 

 

Транспортнi послуги  

124 750  

117 309 

Iншi послуги 3 288 3 128 

 128 038 120 437 

 2 326 475 1 991 387 

 

Дохiд вiд реалiзацiї було отримано вiд наступних груп покупцiв:  

 2021 2020 

 

- вiд внутрiшнiх покупцiв  

1 987 825  

1 762 265 

- вiд зовнiшнiх покупцiв 338 650 229 122 



 2 326 475 1 991 387 

 

Контрактнi залишки станом на кiнець звiтних перiодiв становили: 

 31.12.2021 31.12.2020 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть  

185 336  

147 513 

Контрактнi зобов'язання (24 907) (15 773) 

 

 

Детальна iнформацiя щодо торгової дебiторської заборгованостi вiдображено у Примiтцi 11.  

 

Сума контрактного зобов'язання на початок 2020 та 2021 року була визнана у складi доходу 

протягом 2020 та 2021 року вiдповiдно.  

 

21. Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  

 2021 2020 

 

Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї  

1 964 175  

1 573 205 

Собiвартiсть реалiзацiї товарiв 9 165 6 225 

Собiвартiсть реалiзацiї послуг 119 341 112 142 

 2 092 681 1 691 572 

 

 Собiвартiсть у розрiзi природи витрат у звiтному перiодi включала:  

 2021 2020 

 

Сировина та матерiали  

1 673 566  

1 335 022 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 145 706 139 122 

Амортизацiя 61 925 52 926 

Транспортнi послуги 60 539 56 945 

Електроенергiя 35 066 22 483 

Паливо 33 751 27 580 

Ремонт та обслуговування необоротних активiв 19 785 17 689 

Оренда 12 626 10 565 

Iншi витрати 40 552 23 015 

 2 083 516 1 685 347 

22. Адмiнiстративнi витрати  

 2021 2020 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  

32 223  

25 384 

Амортизацiя 3 796 3 623 

Оренда 1 685 2 021 

Обслуговування необоротних активiв 1 578 1 680 

Нотарiальнi, юридичнi, консалтинговi та iншi професiйнi послуги 1 346 2 785 



Витрати на навчання персоналу 446 146 

Iнше 6 484 5 072 

 47 558 40 711 

23. Витрати на збут  

 2021 2020 

 

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування  

59 448  

68 525 

Витрати на рекламу та просування продукцiї 45 320 21 214 

Оренда 7 895 10 077 

Послуги стороннiх органiзацiй 6 308 7 682 

Амортизацiя 2 916 4 680 

Ремонт та обслуговування необоротних активiв 1 362 5 059 

Iнше 15 336 12 947 

 138 585 130 184 

 

24. Iншi операцiйнi доходи 

 2021 2020 

 

Вiдшкодування збиткiв  

732  

813 

Дохiд вiд оприбуткування ТМЦ 322 194 

Прибуток вiд операцiйних курсових рiзниць 307 - 

Iншi операцiйнi доходи 207 386 

Прибуток вiд реалiзацiї запасiв - 3 415 

 1 568 4 808 

  

25. Iншi операцiйнi витрати  

 2021 2020 

 

Збиток вiд реалiзацiї запасiв та повернутої продукцiї  

17 906  

- 

Списання протермiнованої та повернутої продукцiї 5 518 19 224 

Благодiйна допомога надана 4 549 4 091 

Витрати на створення резерву очiкуваних кредитних збиткiв 4 161 1 242 

Втрати вiд уцiнки запасiв 3 168 4 886 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 2 119 1 476 

Оплата лiкарняних 2 011 2 158 

Списання передоплат з податку на прибуток - 423 

Iншi операцiйнi витрати 5 350 6 139 

 44 782 39 639 

 

26. Фiнансовi витрати  

 2021 2020 

 

Вiдсотковi витрати по кредитах  

27 691  

35 200 



Комiсiї по кредитах 1 495 946 

Вiдсотковi витрати по лiзингу 86 109 

Iншi фiнансовi витрати 39 - 

 29 311 36 255 

 

27. Iншi витрати  

 2021 2020 

 

Витрати вiд списання залишкової вартостi основних засобiв  

3 863  

2 115 

Iншi витрати 151 302 

 4 014 2 417 

28. Витрати (дохiд) з податку на прибуток  

 

Протягом 2021 року дiяла ставка оподаткування 18%. Складовi витрат з податку на прибуток за 

рiк, що закiнчився 31 грудня подано нижче:  

 2021 2020 

 

Поточнi витрати з податку на прибуток  

(1 841)  

(11 234) 

Вiдстрочений податок на прибуток 7 513 1 542 

Доходи /(витрати) з податку на прибуток 5 672 (9 692) 

 

Узгодження витрат/(доходiв) з податку на прибуток та добутку облiкового прибутку, 

помноженого на ставку оподаткування, яку слiд застосовувати, є таким:  

 2021 2020 

 

Прибуток /(збиток) Компанiї до оподаткування  

(28 880)  

55 417 

Податок на прибуток за ставкою оподаткування, що пiдлягає застосуванню в Українi в 

розмiрi18% 5 198 (9 975) 

Вплив витрат та доходiв, що не беруться до уваги для цiлей оподаткування 474 283 

Доходи /(витрати) з податку на прибуток за ефективною ставкою 5 672 (9 692) 

 

Станом на звiтнi дати, якi подано в цiй фiнансовiй звiтностi, вiдстроченi податки Компанiї 

представлено таким чином:  

 31.12.2021 Виникнення та сторнування 

тимчасовихрiзниць 31.12.2020 

Вiдстроченi податковi активи:    

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 816 741 75 

 816 741 75 

Вiдстроченi податковi зобов'язання:    

Основнi засоби та нематерiальнi активи (37 870) 6 772 (44 642) 

 (37 870) 6 772 (44 642) 

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)  

(37 054)  

7 513  

(44 567) 



 

 

 31.12.2020 Виникнення та сторнування 

 тимчасовихрiзниць  31.12.2019 

Вiдстроченi податковi активи:    

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 75 (808) 883 

 75 (808) 883 

Вiдстроченi податковi зобов'язання:    

Основнi засоби та нематерiальнi активи (44 642) 2 350 (46 992) 

 (44 642) 2 350 (46 992) 

Чистий вiдстрочений податковий актив/(зобов'язання)  

(44 567)  

1 542  

(46 109) 

 

Станом на звiтнi дати, якi подано в цiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податки обчислено за 

ставками, якi, як передбачалося, будуть дiяти в перiод реалiзацiї вiдстроченого податкового 

активу чи погашення вiдстроченого податкового зобов'язання.  

 

29. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв  

 

Управлiнський персонал Компанiї вважає, що балансова вартiсть фiнансових активiв та 

фiнансових зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi приблизно дорiвнює їх 

справедливiй вартостi.  

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв  

 

Основними категорiями фiнансових iнструментiв Компанiї станом на звiтнi дати є такi:  

  31.12.2021  31.12.2020  

Фiнансовi активи   

Фiнансовi iнвестицiї (примiтка 9) 2 700 2 700 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги (примiтка 11) 185 336

 147 513 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (примiтка 11) 798 11 099 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (примiтка13)   11445  10 156  

 200 279 171 468 

Фiнансовi зобов'язання   

Кредити банкiв (примiтка 15) 306 620 281 938 

Зобов'язання з оренди (примiтка 15) 230 319 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (примiтка 16) 162 045 115 

503 

Зобов'язання по факторингу (примiтка 19) 9 871 7 953 

Зобов'язання за позиками отриманими (примiтка(19)   33000  5 500  

 511 766 411 213 

30. Управлiння фiнансовими ризиками  

Фактори фiнансового ризику  

У результатi своєї дiяльностi Компанiя пiддається впливу ряду фiнансових ризикiв, а саме 

ринковому ризику, кредитному ризику, ризику лiквiдностi та iншим ризикам, що є результатом 

впливу фiнансових iнструментiв, якими вона володiє.  

Загальна програма Компанiї з управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi 

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв.  



Полiтику управлiння ризиками, яка застосовується Компанiєю, розкрито нижче. 

 

30.1. Ринковий ризик 

Ринковий (систематичний) ризик є ризиком того, що ринкова вартiсть фiнансових iнструментiв 

буде коливатись за рахунок змiн у ринковiй кон'юнктурi. Ринковий ризик зустрiчається 

чотирьох основних типiв: ризик коливання вiдсоткової ставки, ризик коливання валютних 

курсiв, ризик змiни цiн на товари, а також ризик змiни iнших цiн, наприклад ризик змiни курсу 

акцiй. До фiнансових iнструментiв, що чутливi до ринкового ризику належать кредити та 

позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, торгова та iнша дебiторська 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.  

Компанiя чутлива до перелiчених нижче ризикiв змiни ринкової кон'юнктури: 

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки  

 

Ризик змiни вiдсоткової ставки -це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту 

коливатиметься внаслiдок змiн вiдсоткової ставки. Коливання вiдсоткових ставок впливають на 

фiнансовий стан й потоки грошових коштiв Компанiї. 

Ризик змiни ринкових процентних ставок стосується, насамперед, довгострокових боргових 

зобов'язань з плаваючою процентною ставкою. Компанiя не використовує похiднi фiнансовi 

iнструменти для управлiння ризиком змiни вiдсоткової ставки. 

Нижче наведений аналiз чутливостi результату до оподаткування та власного капiталу Компанiї 

до можливої змiни вiдсоткової ставки при незмiнному значеннi всiх iнших змiнних: 

 Збiльшення (зменшення) 

вiдсоткової ставки,%  Вплив на результат до оподаткування 

31.12.2021 5 (7 669) 

31.12.2021 (5) 7 669 

31.12.2020 5 (7 837) 

31.12.2020 (5) 7 837 

 

Ризик коливання валютних курсiв 

Ризик коливання валютних курсiв -це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту буде 

коливатися через змiни курсiв iноземних валют по вiдношенню до нацiональної валюти. Вплив 

ризику коливання валютних курсiв пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, 

деномiнованими в iноземнiй валютi.  

Компанiя здiйснює дiяльнiсть на українському ринку,експортує свою продукцiю закордон та 

генерує грошовi кошти в українськiй гривнi (функцiональна валюта), євро та доларах США. 

Компанiя купує необоротнi активи та сировину в iноземних постачальникiв, що є причиною 

того, чому Компанiя зазнає впливу коливання валютних курсiв. Компанiя не здiйснювала 

операцiй, спрямованих на хеджування ризику коливання валютних курсiв. 

Курси iноземних валют, в яких деномiновано фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї, по 

вiдношенню до української гривнi, згiдно з даними Нацiонального банку України ("НБУ") були 

такими: 

 

 EUR USD 

Станом на 31.12.2019 26.4220 23.6862 

Середнiй для 2020 року 30.7879 26.9575 

Станом на 31.12.2020 34.7396 28.2746 

Середнiй для 2021 року 32.3090 27.2862 

Станом на 31.12.2021 30.9226 27.2782 

 

Наведена нижче таблиця узагальнює iнформацiю про концентрацiю ризику коливання валютних 



курсiв станом на 31 грудня 2021 та 2020 року: 

 31.12.2021 31.12.2020 

EUR   

Фiнансовi активи - - 

Фiнансовi зобов'язання (9 813) (8 620) 

Чиста позицiя(9 813) (8 620) 

USD   

Фiнансовi активи 5 934 5 828 

Фiнансовi зобов'язання (55) (60) 

Чиста позицiя5 879 5 768 

 

Нижче представлений аналiз чутливостi результату до оподаткування та власного капiталу 

Компанiї до ймовiрної змiни обмiнного курсу, при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.  

 Збiльшення (зменшення) 

валютного курсу,%  Вплив на результат до оподаткування 

 31.12.2021  

EUR 20 (1 963) 

EUR (20) 1 963 

 31.12.2020  

EUR 20 (1 724) 

EUR (20) 1 724 

 31.12.2021  

USD 20 1 176 

USD (20) (1 176) 

 31.12.2020  

USD 20 1 154 

USD (20) (1 154) 

 

30.2. Кредитний ризик 

Компанiя стикається iз кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не 

зможе погасити суму заборгованостi в повному обсязi при настаннi строку погашення. 

Фiнансовими активами, якi потенцiйно наражають Компанiю на суттєвий кредитний ризик, в 

основному, є торгова та iнша дебiторська заборгованiсть та короткостроковi депозити. 

Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї в цiлому вiдображається в балансовiй 

вартостi фiнансових активiв, яка наведена в звiтi про фiнансовий стан. 

Полiтика Компанiї з управлiння кредитним ризиком спрямована на те, щоб здiйснювати 

господарськi операцiї з контрагентами, якi мають позитивну репутацiю та кредитну iсторiю. 

Грошовi кошти Компанiї в основному перебувають на рахунках провiдних українських банкiв iз 

солiдною репутацiєю. Окрiм того, постiйно здiйснюється монiторинг дебiторської 

заборгованостi з метою виявлення та своєчасного реагування на погiршення лiквiдностi 

контрагентiв Компанiї. Аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї за 

термiнами погашення станом на 31 грудня 2021та 2020року наведено у примiтцi 11. 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2021 Компанiєю було визнано дохiд вiд реалiзацiї 

трьом найбiльшим покупцям на суму 465 883 тис. грн, 320 318 тис. грн та 104 341 тис. грн, що 

становить загалом близько 38% вiд загальної величини доходу. 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 Компанiєю було визнано дохiд вiд реалiзацiї 

трьом найбiльшим покупцям на суму 342 349 тис. грн, 246 766 тис. грн та 85 108 тис. грн, що 

становить загалом близько 34% вiд загальної величини доходу. 

30.3. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi -це ризик того, що Компанiяможе зiткнутися з труднощами при погашеннi 

своїх фiнансових зобов'язань. Причиною зростання рiвня ризику лiквiдностiможе стати суттєва 



невiдповiднiсть мiж термiнами погашення фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань у 

випадку коли, термiни погашення фiнансових активiв перевищують термiни погашення 

фiнансових зобов'язань.Завданням управлiнського персоналу Компанiї є пiдтримка балансу мiж 

безперервним фiнансуванням i достатньою кiлькiстю готiвки та iнших високолiквiдних активiв 

та пiдтриманням вiдповiдного рiвня кредитних зобов'язань перед постачальниками та банками. 

Компанiя аналiзує свої фiнансовi активи та зобов'язання за строками погашення та планує свою 

лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваного термiну виконання зобов'язань за вiдповiдними 

фiнансовими iнструментами. 

В наведенiй нижче таблицi подано фiнансовi зобов'язання Компанiї в розрiзi очiкуваних термiнiв 

погашення. Таблиця базується на недисконтованих грошових потоках фiнансових зобов'язань, 

виходячи з припущення, що Компанiя гаситиме заборгованiсть щойно настануть строки до її 

оплати. Таблиця включає як основну суму боргу, так i вiдсотки станом на 31 грудня 2021та31 

грудня 2020. Суми в таблицi можуть не вiдповiдати вiдповiдним статтям у звiтi про фiнансовий 

стан, оскiльки таблиця включає недисконтованi грошовi потоки. 

 

 На вимогу До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Разом 

31.12.2021      

Кредити банкiв 306 620 - - - 306 620 

Зобов'язання з оренди - 41 115 184 340 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 162 045 - -

 162 045 

Зобов'язання по факторингу - 9 871 - - 9 871 

Зобов'язання за позиками - 10 000 23 000 - 33 000 

 306 620 181 957 23 115 184 511 876 

 

 

 На вимогу До 3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв 1 -5 рокiв Разом 

31.12.2020      

v 38 989 18 620 186 635 71 749 315 993 

Зобов'язання з оренди - 45 130 340 515 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 115 503 - -

 115 503 

Зобов'язання по факторингу - 7 953 - - 7 953 

Зобов'язання за позиками - - 5 500 - 5 500 

 38 989 142 121 192 265 72 089 445 464 

 

 

 

 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2021Компанiєю було здiйснено закупiвлi вiд трьох 

найбiльших постачальникiв на суму 340 502тис. грн, 220 817тис. грн та 183 925тис. грн, що 

становить загалом близько 30% вiд загального обсягу закупiвель. 

Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2020 Компанiєю було здiйснено закупiвлi вiд трьох 

найбiльших постачальникiв на суму 187 329 тис. грн, 126 326 тис. грн та 121 932 тис. грн, що 

становить загалом близько 22% вiд загального обсягу закупiвель. 

 

30.4. Операцiйний ризик 

Операцiйний ризик є ризиком, який виникає з дефiциту iнформацiйних технологiй i системного 

управлiння Компанiї, як ризик, який залежить вiд людських помилок. Компанiя оцiнює, 

пiдтримує та оновлює використовуванi системи на безперервнiй основi. 

 



30.5. Управлiння капiталом 

Основна мета Компанiї в управлiннi капiталом - забезпечити безперервнiсть дiяльностi Компанiї 

з метою максимiзацiї прибутку, а також для фiнансування операцiйних i капiтальних витрат i 

пiдтримання стратегiї розвитку Компанiї.  

Компанiя здiйснює управлiння структурою капiталу та коригує її вiдповiдно до змiн в 

економiчному середовищi, тенденцiях на ринку та стратегiї розвитку. Протягом звiтного 

перiоду, який подано в цiй фiнансовiй звiтностi,не було змiн до мети чи полiтики Компанiї з 

управлiння капiталом. 

Компанiя контролює капiтал використовуючи коефiцiєнт фiнансового важеля, що визначається 

як спiввiдношення чистої заборгованостi до капiталу та чистої заборгованостi. До складу чистої 

заборгованостi включаються кредити та позики, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, за 

вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає всi складовi капiталу. 

  31.12.2021  31.12.2020  

Кредити банкiв (примiтка 15) 306 620 281 938 

Зобов'язання з оренди (примiтка 15) 230 319 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (примiтка 16) 162 045 115 

503 

Iнша кредиторська заборгованiсть (примiтка 19) 42 871 13 453 

Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (примiтка13)   (11445) (10 156) 

Чиста заборгованiсть 500 321 401 057 

Власнийкапiтал   423436  446 644  

Власний капiтал i чиста заборгованiсть 923 757 847 701 

Коефiцiєнт фiнансового важеля 54% 47% 

 

 

31. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зi сторiн має 

можливiсть контролювати або здiйснювати суттєвий вплив на iншу сторону пiд час прийняття 

фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi взаємовiдносин з кожною можливою 

пов'язаною стороною увага придiляється сутi вiдносин, а не їхнiй юридичнiй формi. 

Пов'язанi сторони можуть вступати в операцiї, якi не завжди є доступними для непов'язаних 

сторiн, i умови та суми операцiй мiж пов'язаними сторонами можуть не вiдповiдати аналогiчним 

умовам та сумам операцiй, якi вiдбуваються мiж непов'язаними сторонами. 

Пов'язанi сторони включають компанiї пiд спiльним контролем та ключовий управлiнський 

персонал. 

Кiнцевими бенефiцiарними власниками є: Барановський Сергiй Степанович, Ковальчук Вiталiй 

Володимирович. 

 

Компанiя мала такi залишки за операцiями з пов'язаними сторонами: 

  31.12.2021  31.12.2020  

Ключовий управлiнський персонал   

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 35 

Позики отриманi (17 090) (1 500) 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (603) (182) 

Iнша кредиторська заборгованiсть - (11) 

Заборгованiсть з оплати працi (242) (182) 

Забезпечення на невикористанi вiдпустки (1 396) (967) 

 

Компанiя мала такi операцiї iз пов'язаними сторонами: 

  2021  2020  

Ключовий управлiнський персонал   



Надання позик компанiї 20 292 1 500 

Отримання позик - 600 

Погашення позик 4 702 1 100 

Придбання товарiв (робiт, послуг) 8 812 8 842 

 

За звiтний перiод, що закiнчився 31 грудня 2021 року винагорода ключового управлiнського 

персоналу (6 осiб)  з вiдповiдними нарахуваннями склала 4 321 тис. грн (31.12.2020: 2 902 тис. 

грн). 

 

Умови угод iз пов'язаними сторонами  

Угоди з придбання або продажу з пов'язаними сторонами вiдбуваються на умовах, аналогiчних 

ринковим. Балансовi залишки на кiнець року є незабезпеченими, безвiдсотковими, та оплата по 

ним проводиться грошовими коштами. Компанiєю не було отримано (надано) жодних 

забезпечень або гарантiй по вiдношенню до дебiторської або кредиторської заборгованостей 

пов'язаними сторонами. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року 

Компанiя не фiксувала знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн.  

Кiнцевий бенефiцiарний власник Ковальчук Вiталiй Володимирович виступає поручителем за 

усiма позиками, наявними в Компанiї протягом звiтних перiодiв, вiдображених у звiтностi. 

 

32. Виправлення помилок 

Протягом звiтного перiоду Компанiя iдентифiкувала та виправила помилки у звiтностi рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2020 року, що стосуються операцiй та стану розрахункiв iз покупцями та 

постачальниками. Представленi нижче таблицi пiдсумовують вплив таких помилок станом на 31 

грудня 2020 року:  

 

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) 

 

Стаття  

Код рядка На кiнець порiвняльного перiоду  

Коригування На кiнець порiвняльного перiоду (перераховано) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  

1125  

147 720  

(207)  

147 513 

   (207)  

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

1615  

113 063  

2 440  

115 503 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 433 013 (2 647) 430 366 

   (207)  

 

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

 

 

Стаття  

Код рядка 2020 рiк (згiдно з попереднiм звiтом)  

Коригування  

2020 рiк (перераховано) 



Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  

2050  

(1 689 249)  

(2 323)  

(1 691 572) 

Iншi операцiйнi витрати 2180  (39315)  (324)  (39639)  

   (2 647)  

 

33. Подiї пiсля звiтної дати 

9 лютого 2022 року загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" прийняли 

рiшення про збiльшеннястатутного капiталу на 800 000 тис. грн шляхом розмiщення 20 000 000 

шт. додаткових акцiй номiнальної вартостi 0,04 грн. 

24 лютого 2022 року Росiйською Федерацiєю було здiйснено вiйськове вторгнення в Україну. 

Ракетно-бомбовi удари було нанесено по об'єктам вiйськової та цивiльної iнфраструктури, 

вiйськовим аеродромам, об'єктам протиповiтряної оборони. Повiтряний простiр України було 

закрито та призупинено надання послуг обслуговування повiтряного руху цивiльними 

користувачами повiтряного простору України. 

Наслiдком збройного нападу Росiйської Федерацiї було введення воєнного стану iз 24 лютого 

2022 року та розiрвання дипломатичних стосункiв iз державою-агресором вiдповiдно до Указу 

Президента України. 25 лютого 2022 року в Українi було оголошено загальну мобiлiзацiю, у 

декiлькох регiонах запроваджено передбачену воєнним часом комендантську годину.  

28 лютого 2022 року Нацiональний банк України у зв'язку iз упровадженням воєнного стану 

заборонив банкiвським установам видавати готiвку з рахункiв клiєнтiв в iноземнiй валютi, але 

дозволив продавати валюту та отримувати готiвкою у гривнях. Цього ж дня Торгово-

промислова палата України засвiдчила форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили), 

а саме вiйськову агресiю Росiйської Федерацiї проти України, що стала пiдставою для введення 

воєнного стану, i повiдомила, що цi надзвичайнi, невiдворотнi та об'єктивнi обставини, 

починаючи з 24 лютого 2022 року i до їхофiцiйного закiнчення, є пiдставою для визнання 

неможливим виконання суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами своїх 

зобов'язань згiдно з умовами договорiв, контрактiв, угод, вимог законодавчих чи iнших 

нормативних актiв. 

Починаючи з 24 лютого 2022 року внаслiдок вторгнення вiйськ Росiйської Федерацiї i ведення 

бойових дiй на територiї України, виникли загрози для безперервного здiйснення господарської 

дiяльностi Компанiї в Українi. Очiкується, що вiйна вплине на фiнансовi результати Компанiї, 

однак достовiрну оцiнку такого впливу на фiнансову звiтнiсть зробити неможливо. Наразi 

звичайна дiяльнiсть Компанiї не порушена. Станом на дату затвердження цiєї фiнансової 

звiтностi у регiонi, де знаходяться виробничi потужностi Компанiї, не ведуться активнi бойовi 

дiї. 

 

Керiвництвоне має намiрiвлiквiдувати Компанiю чи припинити її дiяльнiсть та очiкує, що 

Компанiя зможе функцiонувати щонайменше протягом 12 мiсяцiв з дати цiєї фiнансової 

звiтностi. Проте мають мiсце факти та подiї, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть 

Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Стабiлiзацiя вiйськово-полiтичної та економiчної ситуацiї значною мiрою залежить вiд успiху 

спiльних зусиль України та свiтового спiвтовариства, але в даний час важко передбачити 

подальший розвиток подiй, включно з функцiонуванням органiв управлiння, пiдприємств та 

органiзацiй в Українi. 

Крiм наведеноговище, пiсля звiтної дати i до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не 

вiдбулося iнших суттєвих подiй, якi б надавали додаткову iнформацiю щодо фiнансового стану 

чи результатiв дiяльностi Компанiї, та якi б необхiдно було вiдображати у фiнансовiй звiтностi. 

 



 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Нексiя ДК 

Аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

32409677 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 79013, Львiвська область, 

м. Львiв, вул. Єфремова, 32а 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3150 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 338/3, дата: 26.01.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Звертаємо увагу на Примiтку 2 до 

фiнансової звiтностi, в якiй 

розкриваються умови 

функцiонування Компанiї в Українi, 

та Примiтку 33, вякiй вiдображено 

подiї пiсля звiтної дати, пов'язанi з 

вiйськовим вторгненням Росiйської 

Федерацiї в Україну 24 лютого 2022 

року та введенням в Українi 

воєнного стану. Цi обставини та 

подiї разом з iншими питаннями, 

викладеними в зазначених 

примiтках, вказують на iснування 

суттєвої невизначеностi, яка може 

поставити пiд значний сумнiв 

здатнiсть Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi.Нашу думку не було 

модифiковано щодо цих питань. 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: б/н, дата: 06.01.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 20.10.2021, дата 

закінчення: 29.04.2022 

12 Дата аудиторського звіту 09.05.2022 



13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

426 250,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

Наглядовiй радi та акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Тернопiльський 

молокозавод",  Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  

 

Думка iз застереженням  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Тернопiльський 

молокозавод" (Компанiя), що складається з балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 

2021 року, звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про власний 

капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток 

до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. Аудит 

проведено на пiдставi Договору про надання професiйних послуг б/н вiд 06.01.2020 року. 

Аудит розпочато 20 жовтня 2021 року та закiнчено 29 квiтня 2022 року.  

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах, фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2021 року, її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам законодавства України, що 

регулює питання бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi.  

 

Основа для думки iз застереженням  

 

Компанiя не провела тестування на знецiнення основних засобiв балансовою вартiстю 17 954 

тис. грн та капiтальних iнвестицiй загальною вартiстю 47 615 тис. грн, що суперечить вимогам 

МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Станом на звiтну дату були наявнi ознаки того, що 

кориснiсть основних засобiв та капiтальних iнвестицiй могла зменшитись (зокрема, простiй та 

вiдсутнiсть планiв щодо їх подальшого використання). Через брак iнформацiї ми не змогли 

оцiнити вплив такої невiдповiдностi на фiнансовий стан Компанiї та результати її дiяльностi.  

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 

згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи мiжнароднi 

стандарти незалежностi) (Кодекс етики) та етичними вимогами, застосовними в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу етики. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми 

i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.  

 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi   

 

Звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй розкриваються умови 

функцiонування Компанiї в Українi, та Примiтку 33, в якiй вiдображено подiї пiсля звiтної 

дати, пов'язанi з вiйськовим вторгненням Росiйської Федерацiї в Україну 24 лютого 2022 року 

та введенням в Українi воєнного стану. Цi обставини та подiї разом з iншими питаннями, 



викладеними в зазначених примiтках, вказують на iснування суттєвої невизначеностi, яка 

може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Нашу думку не було модифiковано щодо цих питань.  

 

Ключовi питання аудиту  

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

важливими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

Ризик обходу механiзмiв внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом  

 

МСА вимагають вiд нас пiд час кожного аудиту розглядати ризик обходу механiзмiв 

внутрiшнiх контролiв управлiнським персоналом як значний ризик.  

 

Управлiнський персонал має значнi можливостi здiйснення шахрайства через його здатнiсть 

манiпулювати бухгалтерськими записами внаслiдок обходу контролiв, якi за iнших умов 

працюють ефективно.  

 

Нашi аудиторськi процедури включали наступне:  

o  ми оцiнили загальну систему внутрiшнього контролю Компанiї, порядок затвердження 

та лiмiти повноважень, передбаченi Статутом;  

" ми переглянули протоколи засiдань органiв корпоративного управлiння Компанiї, 

провели iнтерв'ю з персоналом Компанiї з метою iдентифiкацiї будь-яких операцiй поза 

межами звичайного перебiгу бiзнесу;  

" ми обговорили та проаналiзували внутрiшнi процеси прийняття рiшень, зокрема щодо 

спiвпрацi з покупцями та постачальниками; ми здiйснили огляд обгрунтованостi облiкових 

оцiнок i суджень управлiнського персоналу на предмет iснування ознак можливої 

упередженостi управлiнського персоналу. 

Ми перевiрили розрахунки з третiми сторонами та отримали вiд них листи-пiдтвердження (в 

тому числi вiд банкiв, окремих постачальникiв та клiєнтiв), проаналiзували цiни й iншi умови 

контрактiв. Серед iнших процедур, ми провели перевiрку визнання доходiв вiд реалiзацiї та 

перевiрку потенцiйно нестандартних i одноразових значних операцiй, щоб переконатися у 

тому, що такi операцiї були належним чином затвердженi i правильно вiдображенi в облiку та 

розкритi у фiнансовiй звiтностi.  

 

За результатами виконаних процедур не було виявлено суттєвих проблемних питань. 

Ми провели нашi процедури на вибiрковiй основi у вiдповiдностi до свого професiйного 

судження та методологiї аудиту.  

Iнша iнформацiя  

 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi звiту про управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора 

щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, та звiту керiвництва/або звiту про 

корпоративне управлiння за 2021 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати.  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 



невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує 

суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.  

 

Пiсля того, як ми ознайомимося iз звiтом керiвництва/звiтом про корпоративне управлiння за 

2021 рiк та якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, ми повiдомимо 

про це тим, кого надiлено найвищими повноваженнями.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть  

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Компанiї.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:  

 

o Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та належними для 

використання їх як основи для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження 

або нехтування заходами внутрiшнього контролю.  

o Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 



щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї.  

o Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом.  

o Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму аудиторському звiтi до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття є неналежними, 

модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих 

до дати нашого аудиторського звiту. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.  

o Оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.    

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi результати аудиту, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями,  ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим  чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, 

що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого 

висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.  

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв   

 

Приватне акцiонерне товариство "Тернопiльський молокозавод" є пiдприємством, що 

становить суспiльний iнтерес.  Компанiя забезпечила повне розкриття iнформацiї про 

кiнцевого бенефiцiарного власника та структуру власностi станом на дату нашого аудиту, 

вiдповiдно до вимог, встановлених Положенням про форму та змiст структури власностi, 

затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 березня 2021 року N 163, 

зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 08 червня 2021 року за N 768/36390.  

 

Додаткова iнформацiя на виконання Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №555 вiд 22.07.2021 "Про затвердження Вимог до iнформацiї, що стосується 

аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних 

ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку"   

Вiдповiдно до вимог роздiлу 4 частини II Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку №555 вiд 22.07.2021 "Про затвердження Вимог до iнформацiї, що стосується 

аудиту або огляду фiнансової звiтностi учасникiв ринкiв капiталу та органiзованих товарних 



ринкiв, нагляд за якими здiйснює Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку" 

звертаємо увагу на наступнi питання:  

 

1. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам 

 

Вiдповiдно до п. 4.1 Статуту Компанiї (в новiй редакцiї), станом на 31.12.2021 року 

зареєстрований статутний капiтал  

Компанiї становить 15 000 000 грн. Розмiр статутного капiталу, наведений у Балансi (звiтi про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2021 року, складає 15 000 тис. грн. Iнформацiя про розмiр 

статутного капiталу Компанiї у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2021 року розкрита 

достовiрно та вiдповiдає даним, зазначеним у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, 

фiзичних осiбпiдприємцiв та громадських формувань та Статуту Компанiї.  

 

2. Формування та сплата статутного капiталу 

 

Статутний капiтал Компанiї утворюється з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок 

придбання ними акцiй.   

 

Вiдповiдно до п. 4.2 Статуту Компанiї (в новiй редакцiї), статутний капiтал Компанiї 

подiлений на 375 000 000 (триста сiмдесят п'ять мiльйонiв) штук простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 0,04 грн за одну акцiю.  

 

Останнiй додатковий випуск акцiй вiдбувся згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

Компанiї  05.04.2012 року. Загальна кiлькiсть випущених простих iменних акцiй - 200 000 000 

номiнальної вартостi 0,04 грн.   

 

Оплата за акцiї вiдбувалась наступним чином:   

 

03.07.2012 сплачено 3 729 077,50 грн, в тому числi платiжним дорученням №59 - 19 938,16 

грн, платiжним дорученням №1116894723 - 1 554 449,42 грн, платiжним дорученням 

№1116894742 - 2 154 689,92 грн.  

04.07.2012 сплачено 2 261 858,44 грн, в тому числi платiжним дорученням №1116985835 - 352 

158,72 грн, платiжним дорученням №1116985842 - 348 944,88 грн, платiжним дорученням 

№1116985828 - 1 560 754,84 грн.  

05.07.2012 сплачено 1 505 017,92 грн, в тому числi платiжним дорученням №1117080074 - 82 

354,20 грн, платiжним дорученням №1117080083 - 17 655,16 грн, платiжним дорученням 

№1117080098 - 40 027,16 грн, платiжним дорученням №1117080108 - 309 047,96 грн, 

платiжним дорученням №1117080116 - 1 055 933,44 грн.  

06.07.2012 сплачено 18 073,64 грн платiжним дорученням №5.  

07.07.2012 сплачено  3 641,92 грн платiжним дорученням №1372/3252.  

09.07.2012 сплачено 337 610,72 грн,  втому числi платiжним дорученням №1117356680 - 59 

984,36 грн, платiжним дорученням №1117356663 - 190 403,96 грн, платiжним дорученням 

№1117356671 - 87 222,40 грн.  

24.07.2012  сплачено 144 719,88 грн, в тому числi платiжним дорученням №1118397448 - 72 

359,92 грн, платiжним дорученням №1118397463 - 72 359,96 грн.  

 

Статутний капiтал Компанiї пiсля реєстрацiї випуску становить 15 000 000 грн, та подiлений 

на 375 000 000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,04 грн (Свiдоцтво 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про реєстрацiю випуску акцiй 

№101/1/12, дата реєстрацiї - 21.06.2012, дата видачi - 09.10.2012).  

 



Статутний капiтал Компанiї на 31.12.2021 року сформований та сплачений повнiстю.  

 

3. Розмiру власного капiталу на останню звiтну дату, що передує датi прийняття рiшення про 

емiсiю акцiй 

 

Розмiр власного капiталу Компанiї станом на 31.12.2021 становить 446 644 тис. грн. В тому 

числi, статутний капiтал - 15 000 тис. грн,  резервний капiтал - 1 278 тис. грн, нерозподiлений 

прибуток - 430 366 тис. грн. Розмiр власного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

4. Iнформацiя щодо складу i структури фiнансових iнвестицiй 

 

Компанiя не є контролером/учасником небанкiвської фiнансової групи, материнських/дочiрнiх 

компанiй не має. Компанiя володiє 30%, що становить 2 700 000,00 грн. в статутному капiталi 

ТОВ "Масло-союз" (асоцiйована компанiя, код ЄДРПОУ - 42531941), яке зареєстроване 

08.10.2018 за юридичною адреcою: Україна, 20343, Черкаська обл., Уманський р-н, село 

Громи, вулиця Центральна, будинок 50.  

Розмiр внеску до статутного капiталу асоцiйованої компанiї в сумi 2 700 000 грн станом на 

31.12.2021 року сплачено повнiстю.  

Iнформацiя про склад i структуру фiнансових iнвестицiй повнiстю i достовiрно розкрита у 

фiнансовiй звiтностi Компанiї за 2021 рiк.   

 

5. Iнформацiя про подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть матисуттєвий вплив на фiнансовий стан Компанiї 

 

09.02.2022 позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Тернопiльський молокозавод" 

прийняли рiшення про збiльшення  статутного капiталу на 800 000 грн шляхом розмiщення 20 

000 000 шт. додаткових акцiй номiнальної вартостi 0,04 грн. за рахунок додаткових внескiв 

(без здiйснення публiчної пропозицiї).  

 

Iнших фактiв та обставин, що можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи у 

майбутньому, за винятком тих, якi розкрито у фiнансової звiтностi, немає.  

 Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Закону України "Про ринки капiталу та 

органiзованi товарнi ринки"  

 

У вiдповiдностi до вимог останнього абзацу частини 3 ст. 127 Закону України "Про ринки 

капiталу та органiзованi товарнi ринки" вiд 19.06.2020 №738-IX, аудитор повинен перевiрити 

iнформацiю, що мiститься у звiтi про корпоративне управлiння, зазначену у пунктах 1-4 

частини 3 ст. 127,  та висловити думку щодо iнформацiї звiту про корпоративне управлiння, 

зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 ст. 127 цього Закону.  

 

Звiт про корпоративне управлiння (разом з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв) за 

2021 рiк ми очiкуємо отримати пiсля дати нашого звiту аудитора.  

 

Додаткова iнформацiя про пiдсумки перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

акцiонерного товариства за результатами фiнансового року, пiдготовленi ревiзiйною комiсiєю 

(ревiзором), надання якої передбачено частиною четвертою статтi 75 Закону України "Про 

акцiонернi товариства"  

 

Ми очiкуємо отримати Звiт ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi та фiнансового стану Компанiї за 2021 рiк пiсля дати цього звiту 

аудитора.  



 

Додаткова iнформацiя вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть"  

 

У вiдповiдностi до частини 4 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII, наводимо iнформацiю, яку аудиторський 

звiт за результатами обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi пiдприємства, що становить 

суспiльний iнтерес (за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить 

суспiльний iнтерес) повинен мiстити додатково.  

 

1. Ми були призначенi незалежним аудитором Приватного акцiонерного товариства 

"Тернопiльський молокозавод" Наглядовою радою (рiшення щодо призначення суб'єкта 

аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту вiд 20.12.2019 року). 

Призначення затверджене загальними зборами акцiонерiв 15.12.2020 року.  

 

2. Наше призначення незалежним аудитором Компанiї вiдбулося у 2019 роцi. Загальна 

тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить 3 роки.  

 

3. Ми перевiряємо фiнансову звiтнiсть на основi тестування. Рiвень тестування, яке ми 

проводимо, грунтується на нашiй оцiнцi ризику того, чи стаття у фiнансовiй звiтностi може 

бути суттєво викривлена. У зв'язку з цим наш аудиторський пiдхiд був зосереджений на тих 

сферах дiяльностi Компанiї, якi вважаються нами значними для результатiв дiяльностi 

Компанiї за 2021 рiк та фiнансового стану на 31 грудня 2021 року.   

 

Нашi аудиторськi оцiнки, що включають, зокрема:  

а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що 

перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства;  

б) посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi для 

кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що 

перевiряється; в) стислий опис заходiв, вжитих нами для врегулювання таких ризикiв;  

г) основнi застереження щодо таких ризикiв,  наведено нами у роздiлi "Ключовi питання 

аудиту" цього Звiту незалежного аудитора.   

 

Цi питання були розглянутi в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 

думки щодо цих питань. Пiд час проведення даного завдання з обов'язкового аудиту нами не 

було виявлено iнших питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначено у роздiлi 

"Ключовi питання аудиту" цього звiту, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне 

розкрити у вiдповiдностi до вимог частини 4.3 статтi 14 Закону.  

 

4. Нам не вiдомо про будь-якi фактичнi або пiдозрюванi подiї, пов'язанi з шахрайством, i 

жоднi iншi питання щодо шахрайства не були виявленi пiд час проведення нами аудиторських 

процедур.  

 

5. Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з Додатковим звiтом 

для Наглядової ради вiд 6 травня 2022 року.   

 

6.  Ми пiдтверджуємо, що є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом 

РМСЕБ та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 



РМСЕБ. Ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо про те, що 

нами не було iдентифiковано жодних загроз нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської 

фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту Романа Бiлика та персоналу, задiяного у 

виконаннi завдання з аудиту фiнансової звiтностi Компанiї. Ми не надавали Компанiї жодних 

послуг, заборонених вiдповiдно до вимог частини 4 статтi 6 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2020 та 

2021 рокiв та у перiод з 1 сiчня 2022 року до дати пiдписання цього звiту незалежного 

аудитора.  

 

7. Ми не надавали Компанiї iншi послуги, включаючи неаудиторськi послуги, крiм послуг 

з обов'язкового аудиту  

фiнансової звiтностi.  

 

 

8. Нашi пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту фiнансової звiтностi 

Компанiї обмежень наведено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 

звiтностi".  

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму   

 

Аудиторську перевiрку здiйснено незалежною аудиторською компанiєю Товариством з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Нексiя ДК Аудит" (надалi - ТОВ "Нексiя ДК Аудит").  

Юридична та фактична адреса ТОВ "Нексiя ДК Аудит" - 79013, м. Львiв, вул. Єфремова 32а.  

Свiдоцтво про внесення ТОВ "Нексiя ДК Аудит" до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

№3150 вiд 27.02.2003  

Iдентифiкацiйний код - 32409677  

Вебсайт - www.nexia.dk.ua  

 

Ключовим партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, 

є Роман Бiлик. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 

100524  

 

 

Роман Бiлик вiд iменi ТОВ "Нексiя ДК Аудит"  

Мiсто Львiв, 9 травня 2022 року  

 

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ Й 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Нижченаведена заява, яку необхiдно розглядати разом з описом обов'язкiв незалежного 

аудитора, що мiстяться в наведеному вище Звiтi незалежного аудитора, зроблена з метою 

розмежування вiдповiдальностi управлiнського персоналу Приватного акцiонерного 

товариства "Тернопiльський молокозавод" (надалi "Компанiя") i зазначеного незалежного 

аудитора, стосовно фiнансової звiтностi Компанiї.  

 

Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що 

вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 

2021 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що минув на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").   

 



У процесi складання фiнансової звiтностi управлiнський персонал Компанiї вiдповiдає за:   

 

- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;   

- Застосування обгрунтованих оцiнок i припущень;  

- Дотримання вiдповiдних МСФЗ й розкриття всiх iстотних вiдхилень у примiтках до 

фiнансової звiтностi;   

- Складання фiнансової звiтностi виходячи з припущення, що Компанiя буде 

продовжувати свою дiяльнiсть у найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке 

припущення неправомiрне.   

 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за:   

 

- Розробку, впровадження й забезпечення функцiонування ефективної й надiйної 

системи внутрiшнього контролю;   

- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент 

пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї та 

забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;   

- Вживання заходiв, у межах своєї компетенцiї, для забезпечення збереження активiв 

Компанiї; - Запобiгання й виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.  

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2021 року затверджена її управлiнським 

персоналом 4 травня 2022 року. 

 

 

 

_____________________________________________ 

 ______________________________________________  

Голова правлiння/  Головний бухгалтер /   

Руднєв Олександр Юрiйович  Павлусь Ольга Михайлiвна 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова правлiння ПрАТ "Тернопiльський молокозавод"  Руднєв Олександр Юрiйович, 

повiдомляє, про те, що 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 у рамках консолiдованої 

фiнансової звiтностi, а також про те що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнормацiї  про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента у рамках 

конслiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн 

стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

Вид інформації 



даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

11.02.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2021  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.06.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.10.2021  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


