
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами  

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова 

правлiння 
      

Сидiй Євген Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
23.04.2017 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Тернобуддеталь" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

04636195 

4. Місцезнаходження 

емітента 
46007 Тернопiльська область д/н м. Тернопiль вул. Лозовецька, 15 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

0352 52 30 48 0352 25 05 92 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
ternobud@bigmir.net 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
23.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

78 Бюлетень"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв i фондового ринку" 

  

25.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці 

http://ternobuddetal.pat.ua/emitent

s/reports 

в мережі 

Інтернет 
25.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

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   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. 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 
  

20. 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 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

34. Примітки Вiдомостi вiдсутнi по причинi:   Посади корпоративного секретаря в товариствi немає -п.4. 
Iнформацiя про рейтингове агенство не надається 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 - п.5.  Iнформацiя про облiгацiї не надається, через те ,що облiгацiї не випускались -п.12-2. 

Iншi цiннi папери не випускались -п.12-3. Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, похiднi цiннi папери 

товариством не випускалися -12-4. Викуп власних акцiй не здiйснювався -п.12-5. Iнформацiя про обсяги 

виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiя не 

заповнюються тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi -п.14-4-5.  Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

вiдсутня, оскiльки у звiтному перiодi емiтентом не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв-п.14-7. Борговi цiннi папери не випускалися -п.15.  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї 
про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi, за звiтний перiод емiтент не мав 

випадкiв особливої iнформацiї - п.16. Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускалися -п.18. Iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй 

-п.19. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 

договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних облiгацiй -п.20. Iнформацiя 

про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних сертифiкатiв -

п.21. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало iпотечних 

сертифiкатiв -п.22. Основнi вiдомостi про ФОН, iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, 

що володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, правила ФОН не заповнюється тому, 

що пiдприємство не випускало сертифiкатiв ФОН п.23,24,25,26,27. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не 

надається, оскiльки товариство є публiчним акцiонерним товариством -п.28. Рiчна фiнансова звiтнiсть складалася 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку- п.30. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом 

забезпечення окремо) - за звiтний перiод емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв - п.32. Звiт про 

стан об'єкта нерухомостi не заповнюється тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi -п.33. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Публічне акціонерне товариство 

"Тернобуддеталь" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  31.01.1996 

4. Територія (область)  Тернопiльська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1483880.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 76 

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

23.61  ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

 25.99  ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У. 

 16.23 
 ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ДЕРЕВ'ЯНИХ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І 

СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ 

10. Органи управління 

підприємства 
Інформацiя про органи управлiння емiтента не заповнена в зв'язку з тим, що 

емiтент- акцiонерне товариство. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Тернопільське відділення ПАТ "Укрсоцбанк" 

2) МФО банку  300023 

3) Поточний рахунок  26007000257132 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ КБ "Приватбанк" 

5) МФО банку  338783 

6) Поточний рахунок  26007055105853 

 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення пасажирів і 

вантажів автомобільним транспортом 

відповідно до видів робіт виначених законом 

України про автомобільний транспорт                                                                                                    

АВ 550926            11.08.2010 Міністерство транспорту та зв'язку                                                                                                                                                                                                                               .  .                                                                                               

Опис Термін дії ліцензії необмежений. 

 



13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

 

 
1) найменування ТОВ "Лiхтнер Бетон Тернопiль" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 33866733 

4) місцезнаходження м. Тернопiль, вул. Лозовецька, 15 

5) опис Товариство володiє часткою в статуному капiталi юридичної особи у розмiрi 

50%. Товариство внесло вклад  до  статутного  капiталу у формi основнх 
засобiв на суму 2 983 124 грн та кошти у сумi 17 000 грн. Представник 

товариства управляє дiяльнiстю юридичної особи. Товариство є учасником 

юридичної особи. 

 

 

1) найменування ТОВ "Рiнь" 

2) організаційно-правова 

форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) код за ЄДРПОУ 34852983 

4) місцезнаходження Тернопiльська обл., Залiщицький р-н, с. Добрiвляни 

5) опис Товариство володiє часткою у статутному капiталi юридичної особи в 

розмiрi 50%. Товариство внесло вклад  до  статутного  капiталу у грошових 
коштах у сумi 260 000 грн. Представник Товариства бере участь у зборах 

засновникiв. Товариство є засновником юридичної особи. 

 

 

 



IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна 

України по Тернопiльськiй областi 
14037372 

46008 Тернопiльська область д/н м. Тернопiль вул. Танцорова, 

11 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

593 власникiв-фiзичних осiб д/н   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1) посада Голова правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сидій Євген Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 578297 27.08.1999 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1950 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 47 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Голова правління ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Голова Правління Товариства має право: 1) організовує роботу Правління Товариства, скликає 

засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; 2) без довіреності представляти інтереси 

Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, видавати 

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 3) приймати 

рішення про вчинення правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його 

предметом, становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства та укладати їх; 4) укладати в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями 

Наглядової ради, загальних зборів будь-які правочини (договори), в тому числі договори (правочини) 

оренди (найму), застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління 

тощо) нерухомого майна Товариства; договори щодо придбання та/або реалізації основних засобів; 5) 

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями загальних 

зборів акціонерів, Наглядової ради; 6) відкривати рахунки у банківських установах; 7) підписувати 

довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких 

прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 

8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати 

стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 9) 

підписувати від імені Правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; 10) 

здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним 

законодавством та внутрішніми документами Товариства. За звітний період особа отримала винагороду за 

виконання обов'язків Голови правління у сумі 279 166 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у 

натуральній формі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін на 

посаді протягом звітного періоду не було. Посадову особу було переобрано на наступний термін згідно 

рішення загальних зборів акціонерів, протокол № 17 від 25.04.2014 р. Загальний стаж роботи 47 років. 

Посадова особа протягом останніх п'яти років обіймає посаду Голови правління ПАТ "Тернобуддеталь" та 

технічного директора ТОВ "Ліхтнер Бетон Тернопіль" (м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 15). 

 

1) посада Член правління,  головний бухгалтер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Максимишин Надія Григорівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 946196 10.06.1997 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 38 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер, ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    До компетенції Правління Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління Товариства належить: 1) 

управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-

господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація 

інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та 

звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та 

затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та 



виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 

переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення 

аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником 

(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Вiдповiдає за органiзацiю бухгалтерського i 

податкового облiку, господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства, контроль за економним 

використанням трудових i фiнансових ресурсiв, забезпечує рацiональну i ефективну органiзацiю звiтностi з 

вказаних питань. Приймає участь у засiданнях правлiння. Винагороди за виконання обов'язків члена 

правління не отримує, у тому числі у натуральній формі . Рішенням Наглядової ради Товариства від 

25.04.2014 р. посадову особу було переобрано на наступний термін. Посад на iнших пiдприємствах не 

обiймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років головний бухгалтер ПАТ "Тернобуддеталь". Загальний стаж 

роботи 38 років. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. Посадову особу було призначено 

головним бухгалтером Товариства згідно наказу Голови правління №45-к від 19.05.2011 р. на невизначений 

термін. 

 

1) посада Член правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бутко Микола Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 618427 17.12.1999 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1954 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 36 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Начальник ремонтної дільниці, ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    До компетенції Правління Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління Товариства належить: 1) 

управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-

господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація 

інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та 

звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та 

затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та 

виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 

переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення 

аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником 

(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена 

правління не отримує, у тому числі у натуральній формі. Посадову особу було переобрано на наступний 

період згідно рішення Наглядової ради товариства 25.04.2015р. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 36 

років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник ремонтної 

дільниці ПАТ "Тернопільбуддеталь". Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада Член правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Григорович Надія Петрівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 804550 11.04.1997 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1965 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 29 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Начальник відділу технічного контролю, ПАТ 

"Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    До компетенції Правління Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління Товариства належить: 1) 

управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-

господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація 

інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та 



звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та 

затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та 

виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 

переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення 

аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником 

(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена 

правління не отримує, в тому числі у натуральній формі. Рішенням наглядової ради Товариства 25.04.2014 

р. посадову особу було переобрано на наступний термін. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова 

особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 29 років. 

Посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років - начальник відділу технічного 

контролю ПАТ "Тернобуддеталь". Протягом звітного періоду змін на посаді не було. 

 

1) посада Член правління 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кукуруза Олег Іванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 328795 26.05.1998 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1951 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 45 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Завідуючий господарством, ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    До компетенції Правління Товариства належать вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 

загальних зборів та Наглядової ради. До виключної компетенції Правління Товариства належить: 1) 

управління поточною діяльністю Товариства; 2) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм 

фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) розробка та затвердження поточних фінансово-

господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 4) реалізація 

інвестиційної, технічної та цінової політики Товариства; 5) організація ведення бухгалтерського обліку та 

звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх 

оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; 6) розробка штатного розкладу та 

затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 7) укладення та 

виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 

переговорах; 8) призначення керівників філій та представництв Товариства; 9) забезпечення проведення 

аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником 

(власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Винагороди за виконання обов'язків члена 

правління не отримує, в тому числі у натуральній формі. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 45 

років. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх 5 років - завідуючий господарством ПАТ 

"Тернобуддеталь". Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада Голова Нагядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Горук Андрій Зіновійович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 146777 14.02.1997 Тернопільським МВ УМВС України в 

Терноопільській області 

4) рік народження** 1962 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 34 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Фінансова компанія Технотерн" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Керує роботою Наглядової ради, скликає та органiзовує ведення засiдань Наглядової ради, 

забезпечує пiдготовку необхiдних матерiалiв по питаннях, що пiдлягають розгляду на засiданнях Наглядової 

ради, органiзовує контроль за виконанням рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. До компетенції 

Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні 

товариства", Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До 

виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, 

якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, ; 2) підготовка порядку денного загальних 

зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім 

скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових або 



позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом 

України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством 

акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не 

перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених 

Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, 

передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 8) затвердження умов контракту, який 

укладається з Головою і членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 9) обрання 

та припинення повноважень членів Правління Товариства, прийняття рішення про відсторонення Голови 

або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10) обрання та припинення повноважень голови і членів 

інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом 

України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного 

строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; 14) визначення дати 

складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають 

право на участь у загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових 

групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до 

компетенції Наглядової ради р. ХVІ Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних 

правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 

10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) 

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття 

рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора 

власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) надсилання 

пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка 

придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) 

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства; 23) визначення 

загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам 

та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також 

встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; 24) затвердження умов договору, що 

укладатиметься з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства; 25) вирішення інших питань, що 

належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі 

прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну 

форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть 

вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених 

Законом України "Про акціонерні товариства". За звітний період особа отримала винагороду за виконання 

обов'язків Голови Наглядової ради у сумі 129 465 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у 

натуральній формі. Рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. посадову особу було переобрано на 

наступний термін. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом останніх п'яти років посадова особа обіймає посаду Директора 

ТОВ "Фiнансова компанiя "Технотерн" (мiсцезнаходження: м.Тернопiль, вул.Бiлецька, 1а). Змін на посаді 

протягом звітного періоду не було. Посадова особа є акціонером Товариства. 

 

 

1) посада Член Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Николишин Михайло Костянтинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 305242 13.03.1998 Тернопільським МУ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1951 

5) освіта** Середня спеціальна 

6) стаж роботи (років)** 45 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Начальник залізо-бетонного цеху, ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. До 

компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні 

товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До 

виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, 

якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в пп. 9 п.7.2.4. цього 

Статуту; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) 

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту 



Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття 

рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення 

Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів 

Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні 

Товариства"; 8) затвердження умов контракту, який укладається з Головою і членами Правління 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 9) обрання та припинення повноважень членів Правління 

Товариства, прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10) 

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної 

комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України 

"Про акціонерні товариства"; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути 

повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах; 15) 

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради р. ХVІ 

Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 

виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) 

прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, 

зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних 

їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до 

ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для 

голосування на загальних зборах Товариства; 23) визначення загальних засад інформаційної політики 

Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, 

визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до 

конфіденційної інформації; 24) затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою і членами 

Ревізійної комісії Товариства; 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції 

Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску 

акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до 

виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами 

Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні 

товариства". За звітний період особа отримала винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради у 

сумі 129 465 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у натуральній формі.Рішенням загальних зборів 

акціонерів 25.04.2014 р. посадову особу було переобрано на наступний термін. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 45 років. Напротязі останніх 

п'яти років обіймає посаду начальника залізо-бетонного цеху ПАТ "Тернобуддеталь". Посад на iнших 

пiдприємствах не обiймає. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. Посадова особа є акціонером 

товариства. 

 

1) посада Член Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Цебрій Володимир Ізидорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 072943 22.05.1996 Борщівським РВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1949 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 42 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Пенсіонер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Координує стратегiю науково-технiчного розвитку, вiдповiдає за технiчний рiвень виробництва. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. До компетенції 

Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні 

товариства", цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До 

виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, 

якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в пп. 9 п.7.2.4. цього 

Статуту; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 

включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) 

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту 



Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття 

рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення 

Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів 

Товариства; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні 

Товариства"; 8) затвердження умов контракту, який укладається з Головою і членами Правління 

Товариства, встановлення розміру їх винагороди; 9) обрання та припинення повноважень членів Правління 

Товариства, прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10) 

обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної 

комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України 

"Про акціонерні товариства"; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути 

повідомлені про проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах; 15) 

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради р. ХVІ 

Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 

виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) 

прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, 

зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних 

їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до 

ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства"; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для 

голосування на загальних зборах Товариства; 23) визначення загальних засад інформаційної політики 

Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, 

визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до 

конфіденційної інформації; 24) затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою і членами 

Ревізійної комісії Товариства; 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції 

Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску 

акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до 

виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами 

Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні 

товариства". За звітний період особа отримала винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради у 

сумі 129 465 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у натуральній формі. Посадову особу було 

переобрано на наступний термін рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом 

останніх п'яти років посадову особа не обіймала посад на будь-яких інших підприємствах. Змін на посаді 

протягом звітного періоду не було. Посадова особа є акціонером Товариства. 

 

1) посада Член Наглядової ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Галайко Олег Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 456534 09.12.1998 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1936 

5) освіта** Середня спеціальна 

6) стаж роботи (років)** 48 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Пенсіонер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Координує стратегiю науково-технiчного розвитку ПАТ, вiдповiдає за технiчний рiвень 

виробництва. Вiдповiдає за визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення 

порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, 

що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до кофiденцiйної iнформацiї. Здiйснення 

контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацєю iнформацiйної полiтики товариства. Наглядова рада 

Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. До компетенції Наглядової ради 

належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а 

також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової 

ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в пп. 9 п.7.2.4. цього Статуту; 2) підготовка порядку 



денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про 

проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше 

викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, 

крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про 

викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості 

майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 8) затвердження умов 

контракту, який укладається з Головою і членами Правління Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди; 9) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства, прийняття рішення про 

відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10) обрання та припинення повноважень 

голови і членів інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) 

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акціонерні 

товариства"; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах; 15) вирішення питань про 

участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших 

юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради р. ХVІ Закону України 

"Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) 

прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 

або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про 

обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія 

цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою 

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України 

"Про акціонерні товариства"; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних 

зборах Товариства; 23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення 

порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, 

що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; 24) 

затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства; 25) 

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом 

Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції 

Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, 

за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Координує виконання 

плану по всiх технiко-економiчних показниках, прибутковiсть роботи товариства, пiдвищення економiчної 

ефективностi виробництва за допомогою важелiв економiчного, матерiального i морального впливу, 

вдосконалення систем оцiнки стимулювання персоналу, обгрунтованого цiноутворення, формування 

бюджету ПАТ.За звітний період особа отримала винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради 

у сумі 129 465 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у натуральній формі. Посад на iнших 

пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає.Рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. члена Наглядової ради було переобрано на 

наступний термін. Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років посадова особа є 

пенсіонером. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. Посадова особа є акціонером Товариства. 

 

1) посада Член Наглядової Ради, акціонер 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Джоджик Ярослав Іванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 756635 08.12.2000 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1960 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 35 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Голова Наглядової ради ПрАТ "Опілля" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Координує стратегiю науково-технiчного розвитку ПАТ, вiдповiдає за технiчний рiвень 

виробництва. Вiдповiдає за визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства. Встановлення 

порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, 

що є конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до кофiденцiйної iнформацiї. Здiйснення 



контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацєю iнформацiйної полiтики товариства. Наглядова рада 

Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства. До компетенції Наглядової ради 

належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, а 

також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової 

ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю Товариства, крім зазначених в пп. 9 п.7.2.4. цього Статуту; 2) підготовка порядку 

денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 

порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про 

проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 4) прийняття рішення про продаж раніше 

викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, 

крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 6) прийняття рішення про 

викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості 

майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства"; 8) затвердження умов 

контракту, який укладається з Головою і членами Правління Товариства, встановлення розміру їх 

винагороди; 9) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства, прийняття рішення про 

відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 10) обрання та припинення повноважень 

голови і членів інших органів Товариства; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 12) обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) 

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону України "Про акціонерні 

товариства"; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів та, які мають право на участь у загальних зборах; 15) вирішення питань про 

участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших 

юридичних осіб; 16) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради р. ХVІ Закону України 

"Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) 

прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів 

або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про 

обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства, зберігача або депозитарія 

цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг; 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою 

(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст. 65 Закону України 

"Про акціонерні товариства"; 22) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних 

зборах Товариства; 23) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення 

порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, 

що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; 24) 

затвердження умов договору, що укладатиметься з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства; 25) 

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом 

Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми 

існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції 

Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, 

за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Координує виконання 

плану по всiх технiко-економiчних показниках, прибутковiсть роботи товариства, пiдвищення економiчної 

ефективностi виробництва за допомогою важелiв економiчного, матерiального i морального впливу, 

вдосконалення систем оцiнки стимулювання персоналу, обгрунтованого цiноутворення, формування 

бюджету ПАТ. За звітний період особа отримала винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради 

у сумі 129 465 грн, інших винагород не отримує, в тому числі у натуральній формі. Особу було обрано на 

посаду рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 35 років. Посадова особа протягом останніх 5 

років обіймає посаду Голови Наглядової ради у ПрАТ "Опілля" (м. Тернопіль, вул. Білецька, 33). Змін на 

посаді протягом звітного періоду не було. Посадова особа є акціонером Товариства. 

 

1) посада Голова Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кукурудза Степанія Михайлівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 579400 16.06.1999 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільській області 

4) рік народження** 1952 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 42 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Бухгалтер ПАТ "Тернобуддеталь" 



8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Права та обов'язки Голови і членів Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про 

акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, 

а також договором, що укладається з Головою і членами Ревізійної комісії. Повноваження Голови і членів 

Ревізійної комісії припиняються на підставі рішення загальних зборів. Голова і члени Ревізійної комісії 

мають право: 1) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; 2) вимагати скликання 

позачергових загальних зборів; 3) бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні 

питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 4) брати участь у засіданнях Наглядової ради, 

Правління Товариства та отримувати доступ до інформації Товариства у випадках та в порядку, 

передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом або внутрішніми 

положеннями Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності 

Товариства за результатами фінансового року. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії 

доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію Товариства. При здійсненні 

контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність 

даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, 

податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і 

правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених 

правил та порядку; 4) дотримання Правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені 

Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) 

зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших 

фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати 

акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 

співвідношення власних та позичкових коштів. За підсумками перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами фінансового року, Ревізійна комісія готує висновок. Голова 

Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок загальним зборам 

Товариства. Скликає i про водить засiдання, органiзовує поточну роботу Ревiзiйної комiсiї Вiдповiдає за 

здiйснення планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 

Винагороди за виконання обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не отримує, в тому числі у натуральній формі, 

окрiм заробiтної плати згiдно штатного розпису. Особу було призначено на посаду рішенням загальних 

зборів акціонерів 25.04.2014 р. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останніх п'яти 

років працює на ПАТ "Тернобуддеталь" бухгалтером. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шацьких Алла Степанівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

   фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних 

4) рік народження** 1958 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 37 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ТОВ "ФК Технотерн" 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2014 3 роки 

9) опис    Бере участь у проведеннi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської вiяльностi 

Товариства. Бере участь у засiданнях та поточнiй роботi Ревiзiйної комiсiї Винагороди завиконання 

обов'язків члена ревізійної комісії, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Посадову особу було 

обрано на наступний термін рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 37 років. Посадова 

особа протягом останніх п'яти років обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "ФК "Технотерн" 

(місцезнаходження м.Тернопіль, вул. Білецька,1). Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада Член Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Сидій Петро Євгенович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 938513 05.11.2002 Тернопільським МВ УМВС України в 

Тернопільсьскій області 

4) рік народження** 1977 

5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Комерційний директор ПАТ "Тернобуддеталь" 

8) дата набуття повноважень та термін, 25.04.2014 3 роки 



на який обрано 

9) опис    Бере участь у проведеннi планових та позапланових перевiрок фiнансово-господарської вiяльностi 

Товариства. Бере участь у засiданнях та поточнiй роботi Ревiзiйної комiсiї. Винагороди, у тому числі у 

натуральній формі, за виконання обов'язків члена ревізійної комісії не отримує. Посадова особа посад на 

будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадову особу було обрано на наступний термін рішенням 

загальних зборів акціонерів 25.04.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх п'яти років працює комерційним 

директорорм ПАТ "Тернобуддеталь". Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правління Сидій Євген Васильович 

МС 578297 27.08.1999 

Тернопільським МВ УМВС 
України в Тернопільській області 

345244 5.81657546432 345244 0 0 0 

Член правління,  
головний 

бухгалтер 

Максимишин Надія 

Григорівна 

МС 946196 10.06.1997 
Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

14231 0.23975995364 14231 0 0 0 

Член правління 
Бутко Микола 

Михайлович 

МС 618427 17.12.1999 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

0 0 0 0 0 0 

Член правління 
Григорович Надія 

Петрівна 

МС 804550 11.04.1997 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

24265 0.40881001159 24265 0 0 0 

Член правління Кукуруза Олег Іванович 

МС 328795 26.05.1998 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

0 0 0 0 0 0 

Голова Нагядової 

ради 

Горук Андрій 

Зіновійович 

МС 146777 14.02.1997 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Терноопільській 

області 

862568 14.53230719465 862568 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Николишин Михайло 

Костянтинович 

МС 305242 13.03.1998 

Тернопільським МУ УМВС 

України в Тернопільській області 

239489 4.03484446182 239489 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Цебрій Володимир 
Ізидорович 

МС 072943 22.05.1996 

Борщівським РВ УМВС України 
в Тернопільській області 

1181314 19.90245168073 1181314 0 0 0 



Член Наглядової 

ради 

Галайко Олег 

Михайлович 

МС 456534 09.12.1998 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

210610 3.54829905383 210610 0 0 0 

Член Наглядової 

Ради 

Джоджик Ярослав 

Іванович 

МС 756635 08.12.2000 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

317513 5.34937124296 317513 0 0 0 

Голова Ревізійної 
комісії 

Кукурудза Степанія 
Михайлівна 

МС 579400 16.06.1999 
Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільській області 

0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 

комісії 

Шацьких Алла 

Степанівна 

фізична особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних 
6901 0.11626614012 6901 0 0 0 

Член Ревізійної 

комісії 
Сидій Петро Євгенович 

МС 938513 05.11.2002 

Тернопільським МВ УМВС 

України в Тернопільсьскій 

області 

94475 1.59168868103 94475 0 0 0 

Усього 3296610 55.54037388468 3296610 0 0 0 

 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Від загальної 
кількості 

голосуючих 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явни-

ка 

  привілейо-
вані 

іменні 

Привілейо
-вані на 

пред'явни-
ка 

Цебрiй Володимир 
Iзидорович 

МС 072943 22.05.1996 Борщiвським 
РВ УМВС України в Тернопiльськiй 

областi 
1181314 

19.90245168073 
23.24533 1181314 0 0 0 

Горук Андрiй Зiновiйович 
МС 146777 14.02.1997 

Тернопiльським МУ УМВС України в 
Тернопiльськiй областi 

862568 
14.53230719465 

16.9732 862568 0 0 0 

Джоджик Ольга 
Володимирiвна 

МС 770697 28.12.2000 
Тернопiльським МВ УМВС України в 

Тернопiльськiй областi 
650508 

10.95957894169 
12.800385 650508 0 0 0 

Усього 2694390 45.394337817074 53.018915 2694390 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 19.04.2016 

Кворум зборів 74.22 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Обрання голови та секретаря Зборiв. 

3. Звiт Голови пралiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк 

4. Звiт Наглядової ради . 

5. Звiт голови Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк . 

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 

7. Прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Голови правлiння, звiту 

ревiзiйної комiсiї. 
8. Розподiл чистого прибутку Товариства за наслiдками дiяльностi 2015 року. Прийняття рiшення про 

виплату дивiдендiв, затвердження їх розмiру. 

9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством 

протягом року з дати прийняття такого рiшення . 

10. Вiдчуження частки у статуному капiталi ТОВ "Рiнь". Затвердження iстотних умов договору купiвлi-

продажу та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання даного договору.  

11. Внесення змiн до Статуту. 

Результати розгляду питань порядку денного:  

1. Обрали: Головою лiчильної комiсiї Григорович Н.П., членами лiчильної комiсiї - Костюк О.Б., Тебенко 

Г.С.  

2. Обрали Головою загальних зборiв - Сидiя Є.В., секретарем - Колiсник В.I.  
3. Затвердили звiт Голови правлiння за 2015 рiк.  

4. Затвердили звiт Голови Наглядової ради.  

5. Затвердили звiт Голови Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.  

6. Затвердили звiт Товариства.  

7. Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї товариства задовiльною. 

8. Затвердили розмiр дивiдендiв за 2015 рiк в сумi 1 100 000 грн.  

9. Надали згоду Головi правлiння пiдписувати договора поставки матерiалiв на суму до 2 000 000 грн. 

10. Продати частку у статутному капiталi ТОВ "Рiнь" за балансовою вартiстю. Уповноважити голову 

правлiння Сидiя Є.В. пiдписати договiр купiвлi-продажу. 

11. Змiн до Статуту товариства не вносити. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не подавалися. Позачерговi загальнi збори не скликались 

та не проводились. 

 
 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

 За результатами звітного періоду 
За результатами попереднього 

періоду 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

За простими 

акціями 

За 

привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
    1100000   

Нараховані дивіденди на 

одну акцію, грн 
    0.18532   

Сума виплачених 

дивідендів, грн 
    1005368   

Дата складання переліку 

осіб, які мають право на 

отримання дивідендів 

д/н д/н 26.04.2016 д/н 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через 

депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

        

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну 

дату 

    

04.05.2016p. : 

41521.00 грн.; 

05.05.2016p. : 

40119.00 грн.; 

06.05.2016p. : 

44403.00 грн.; 
10.05.2016p. : 

21925.00 грн.; 

11.05.2016p. : 

279798.00 грн.; 

13.05.2016p. : 

21869.00 грн.; 

16.05.2016p. : 

34353.00 грн.; 

17.05.2016p. : 

36927.00 грн.; 

20.05.2016p. : 
43296.00 грн.; 

24.05.2016p. : 

37450.00 грн.; 

25.05.2016p. : 

18190.00 грн.; 

27.05.2016p. : 

32100.00 грн.; 

30.05.2016p. : 

26770.00 грн.; 

01.06.2016p. : 

91720.00 грн.; 

03.06.2016p. : 
9547.00 грн.; 

07.06.2016p. : 

29347.00 грн.; 

14.06.2016p. : 

78506.00 грн.; 

17.06.2016p. : 

42800.00 грн.; 

21.06.2016p. : 

23001.00 грн.; 

30.06.2017p. : 

7378.00 грн.; 
19.07.2016p. : 

44348.00 грн. 

 

  

Опис На момент розкриття рiчної iнформацiї емiтента не було проведено загальнi збори акцiонерiв за 



результатами роботи за 2016 рiк та не було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. За 

результатами роботи за 2015 рiк загальними зборами акцiонерiв 19.04.2016 р. було прийнято рiшення 

про виплату дивiдендiв (всiєї суми в повному обсязi) безпосередньо акцiонерам. Термiн виплати 
дивiдендiв до 01.10.2016 року.  Дивiденди виплачувалися у касi Товариства у момент звернення 

акцiонера. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м. Київ вул. Нижній Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рiшення № 2092 

Назва 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 діяльність Центрального депозитарію 

Опис 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 згiдно Заяви-приєднання № ОВ-

1728 вiд 11.11.2013р. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862 

Місцезнаходження 79026 Львiвська область д/н м.Львів вул. Сахарова, 78 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ 286595 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон (032) 297-23-12 

Факс (032) 297-23-12 

Вид діяльності Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Публічне акціонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львів, вул. 

Сахарова, 78, тел./факс (032) 297-23-12 / 297-23-12) здiйснює депозитарну 

дiяльнiсть депозитарної установи на пiдставi лiцензiї АЕ № 286595 виданої 

НКЦПФР 10.10.2013 р. (термін дії з 12.10.2013 необмежений). Депозитарна 

установа надає послуги згідно договору про обслуговування рахунків у 

цінних паперах власникам № 29-ДМ від 16.10.2015 р.  
 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фірма "Консул" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21131551 

Місцезнаходження 46008 Тернопiльська область д/н м. Тернопіль вул.  Медова, 12А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Свiдоцтво №0053 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 



Міжміський код та телефон 0352 43 00 23 

Факс  

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм №0053, видане 

26.01.2001 року і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 

24.09.2015 року до 24.09.2020 року. Аудиторськi послуги надаються 
вiдповiдно до укладеного договору з ПАТ щодо проведення щорічного 

аудиту фінансової звітності. 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

06.12.2010 35/19/1/10 

Тернопільське 

територіальне 

управління 
Державної комісії з 

цінних паперів і 

фондового ринку 

UA4000150221 

Акція проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.25 5935520 1483880.00 
100.000000000

000 

Опис 

На зовнiшнiх ринках торгівля акцiями товариства не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу не вiдбувалися, рiшення про додаткову емiсiю в звiтному перiодi не 

приймалося. Торгівля акціями відбувалась на позабіржовому внутрішньому ринку. Додаткового розмiщення простих акцiй не було. Всi випущенi акцiї розмiщенi 

серед акцiонерiв повнiстю. 

 



XI. Опис бізнесу 

 
 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

 
Рiшенням Виконкому Тернопiльської обласної ради народних депутатiв № 215 вiд 26 

березня 1966 року на виробничо-технiчнiй базi Облрембудтресту створено 

Тернопiльський комбiнат залiзобетонних виробiв. Наказом по Мiнiстерству житлово-

комунального господарства № 130 вiд 22.05.1986 р. i наказом по Тернопiльському 

Облрембудтресту № 333а вiд 5.12.1996 р. на базi комбiнату залiзобетонних виробiв 

створено Тернопiльське управлiння виробничо-технологiчної комплектацiї. 15 

листопада 1990 р. заключено договiр оренди мiж Тернопiльським пiдрядним 

спецiалiзованим ремонтно-будiвельним трестом та Тернопiльським управлiнням 

виробничо-технологiчної комплектацiї. В 1995 р. перезаключений договiр оренди з 

власником майна (управлiнням комунального майна Тернопiльської обласної ради 

народних депутатiв). Наказом № 804 вiд 10 листопада 1995 року Регiональним 

вiддiленням Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi, дозволено 

приватизацiю майна Тернопiльського госпрозрахункового орендного управлiння 

виробничо-технологiчної комплектацiї, шляхом перетворення його у вiдкрите 

акцiонерне товариство. У відповідності до вимог Закону України "Про акціонерні 

товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2011 року 

Відкрите акціонерне товариство "Тернобуддеталь" було перейменоване на Публічне 

акціонерне товариство "Тернобуддеталь". Важливих подiй розвитку, таких як: злиття, 

подiл, приєднання, перетворення, видiл протягом звітного періоду не вiдбувалось. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

 
В склад товариства входять такi пiдроздiли: залiзобетонний цех; столярний цех; 

ремонтно-механiчний цех; допомiжний персонал; адмiнiстрацiя. Управлiння 

товариством здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правління, 

ревiзiйна комiсiя. Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та інших відокремлений структурних підрозділів 

Товариство не створювало. Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi ПАТ 

змiн не вiдбулося. 

 

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 чисельність штатних працiвникiв облiкового складу - 76 осіб, 

середня чисельність позаштатних працівників - 7 осіб. Працiвникiв, якi працюють на 

умовах неповного робочого часу в товариствi немає. Фонд оплати працi у 2015 р. 

4256 тис.грн, у 2016 - 5472 тис.грн . Збільшення фонду оплати працi обумовлене 

збільшенням тарифних ставок у зв'язку із ростом мінімальної заробітньої плати, 

збільшенням випуску продукції і ростом індексу інфляції. Кадрова програма 

емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним 

потребам емiтента здiйснюється шляхом пiдвищення рiвня оплати працi квалiфiкованих 

кадрiв. 

 

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 належить до будь-який об'єднань підприємств. 

 

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

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

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

діяльності 



 
Товариство не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підпрємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Емітент протягом звітного періоду не отримував будь-яких пропозицій щодо 

реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і 

результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому 

виразі шляхом безперервного документального і взаємопов'язаного їх відображення. В 

товаристві не створено комітету з питань внутрішнього аудиту та не розроблені 

принципи (кодекс) корпоративного управління. В товаристві корпоративне управління, 

згідно із статутом, здійснюють наступні органи управління: вищий орган - загальні 

збори акціонерів, виконавчий орган - правління, контролюючі органи - наглядова 

рада та ревізійна комісія. Загальні збори акціонерів у звітному році було 

проведено згідно протоколу №19 від 19.04.2016 р. Рішення про залучення інвестицій 

не приймалось. Наказ про облікову політику затверджено. Облікова політика протягом 

звітного періоду не змінювалася. Бухгалтерський облік господарських операцій 

здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського 

обліку у відповідних журналах-ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський 

облік в товаристві ведеться комп'ютеризовано. Фінансова звітність товариства за 

2016 рік складена відповідно до МСФЗ на підставі облікових регістрів, дані в яких 

відображені згідно з первинними документами, відповідно до вимог МСФЗ. Стан 

наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших 

регістрів обліку задовільний. Основнi засоби вiдображенi у звiтностi за 

справедливою вартiстю. Амортизацiя основних засобів нараховується згiдно чинного 

законодавства вiдповiдно до Податкового кодексу України. Протягом звітного періоду 

товариство застосовувало метод оцінки вибуття запасів Фіфо, використання якого 

було незмінним протягом вказаного періоду. Згідно з МСФЗ фінансові інвестиції 

відображені у балансі ПАТ "Тернобуддеталь" за справедливою ринковою вартістю. Змiн 

в облiковiй полiтицi не було. 

 

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

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

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Основною дiяльнiстю ПАТ "Тернобуддеталь" є: виготовлення збiрного залiзобетону; 

неармованого залiзобетону, столярних виробiв, виготовлення сiтки армування кладки, 

ремонтнi роботи, iншi послуги: ПАТ здає в оренду примiщення. Основними видами 

продукції, що їх виробляє емітент, за рахунок продажу яких отримано 10 або більше 

відсотків доходу за звітний період є: панелі перекриття 1.5 на суму 6 877,2 

тис.грн у кількості 3 211 штук; панелі перекриття 1.2 на суму 4054,1 тис.грн у 

кількості 2 474 штук; сваї на суму 3 650,5 тис.грн у кількості 1 679 штуки; 

перемички на суму 4 183,9 тис.грн у кількості 25 078 штук. Підприємство за 2016 

рік отримало чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт 



послуг) у розмірі 31 789 тис. грн., що на 6 986 тис. грн. більше порівняно з 

попереднім роком. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) 

склала 24 018 тис. грн., що на 5 578 тис. грн. більше порівняно з попереднім 

роком. Підприємство отримало сукупний дохід за 2016 рік в сумі 5 074 тис. грн. 

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) підприємство отримало 

інші операційні доходи в сумі 219 тис. грн. (від здачі в оренду активів), інші 

фінансові доходи в сумі 683 тис. грн. (проценти банку), інші доходи - 89 тис. грн. 

(оприбуткування матеріалів при списанні основних засобів). Товариство реалізовує 

свій товар на території України, тому експорту немає. В цих складних умовах цiллю 

дiяльностi пiдприємства є: одержання прибутку за рахунок найбiльш повного 

задоволення потреб пiдприємств галузi. Основнi ринки збуту - м.Тернопiль та райони 

Тернопiльської областi. Основнi клiєнти - ПП "Креатор Буд", ОК ЖБК "Дружба 2014", 

ПАТ "Алтек", ОК ЖБК БК "Тернопіль Будконтроль", ТОВ "Ліхтнер бетон Тернопіль". 

Товариство не залежить від сезонних змін. Основними конкурентами пiдприємства є 

ТОВ "Будiндустрiя" яке здiйснюї аналогiчнi види дiяльностi. Ризиком дiяльностi є 

зменшення обсягiв будiвництва. Пiдприємство приймає заходи, щодо захисту своєї 

дiяльностi шляхом пiдвищення якостi, конкурентоспроможностi своїї продукцiї. 

Сировина для життєдiяльностi пiдприємства закуповуються iз запасами на 2-3 тижднi, 

в зв'язку з нестабiльною ситуацiєю на ринках. Виконання "Комплексних заходiв щодо 

досягнення встановлених нормативiв безпеки, гiгiєни працi та виробничого 

середовища", дало можливiсть забезпечити всiх працiвникiв засобами iндивiдуального 

захисту, спецодягом, спецвзуттям, згiдно нормативiв, а для попередження 

профзахворювань, проведено медичнi огляди, перевiрка знань з охорони працi, на 

учбово - методичних курсах проводиться навчання працiвникiв новим спецiальностям, 

пiдвищення квалiфiкацiї. Товариство постiйно вживає, заходи по пiдвищенню 

ефективностi роботи, економному використанню матерiальних i трудових ресурсiв, по 

пошуку внутрiшнiх резервiв та залучених їх у виробництво, недопущенню 

непродуктивних витрат. В структурi витрат найбiльшу питому вагу займають 

матерiальнi витрати, зокрема вартiсть технологiчних втрат , заробiтна плата з 

вiдрахуваннями. Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi емiтента, 

пов`язанi iз змiнами кон`юнктури ринку, в якому дiє емiтент, суперечливiстю 

iснуючої системи оподаткування, недосконалiстю та нестабiльнiстю дiючих норм 

господарчого законодавства, форс - мажорнi, котрi є передбачуваними та регулярно 

вiдслiдковуються та оцiнюються емiтентом. Крiм того, Товариство має полiтичнi та 

макроекономiчнi ризики: - податкове навантаження - високi податки та вимоги 

податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i 

пенi; - полiтична нестабiльнiсть; - зниження темпiв економiчного розвитку; - 

зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо. Можливi 

шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi 

заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової 

полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта 

господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 

дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 

зобов'язань. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування 

 
За останнi 5 рокiв товариство здiйснило основнi придбання активiв, а саме: У 2012 

введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 571 тис. грн., в тому 

числі у розрізі груп: машини та обладнання - 339 тис. грн.; транспортні засоби - 

218 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 14 тис. грн. У 2013 р. введено 

в експлуатацію основних засобів на загальну суму 322 тис. грн., в тому числі у 

розрізі груп: машини та обладнання - 169 тис. грн.; будинки і споруди - 113 тис. 

грн.; інші необоротні матеріальні активи - 40 тис. грн. У 2014 р. введено в 

експлуатацію основних засобів на загальну суму 912 тис. грн., в тому числі у 

розрізі груп.: будинки та споруди - 330 тис грн., машини та обладнання - 534 тис. 

грн., транспортні засоби -21 тис . грн., інші необоротні матеріальні активи - 27 

тис. грн. У 2015 р.  введено  в експлуатацію  основних  засобів  на  загальну суму  

560 тис. грн., в тому числі у  розрізі  груп.: будинки та споруди - 375 тис грн., 

машини  та  обладнання  - 178 тис. грн., транспортні засоби - 7 тис. грн. Протягом  

дванадцяти  місяців  2015 року  Товариство списало  основних  засобів  на суму : 

27 тис. грн. списаний  знос  в сумі 20 тис грн. залишкова  вартість в сумі 7 тис. 

грн. У 2016 введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 1047 тис. 

грн., в тому числі у розрізі груп: будинки та споруди - 562 тис.грн; машини та 

обладнання - 459 тис. грн.; інші необоротні матеріальні активи - 26 тис. грн. 

Протягом дванадцяти  місяців 2016 року Товариство списало основні засоби на суму 

146 тис. грн., у т. ч.: машини та обладнання: первісна вартість - 129 тис. грн., 



знос - 119 тис. грн.; інші основні засоби: первісна вартість - 17 тис. грн., знос 

- 6 тис. грн. Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

дiяльнiстю. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 

членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 

протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація 

 
19.04.2016 року було укладено договір позики (поворотної фінансової допомоги) між 

ПАТ "Тернобуддеталь" (Позикодавець) та Головою Правління Сидій Є.В. (Позичальник). 

Договір укладено терміном на один календарний рік на суму 450 тис. грн. Протягом 

звітного періоду не було укладено інших правочинів з власниками істотної участі, 

членами наглядової ради аба членами виконавчого органу, афілійованими особами, 

зокрема між емітентом або його дочірними/залежними підприємствами, відокремленими 

підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради 

або членами виконавчого органу, з іншого боку. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 

засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 

опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

 
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої 

амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності в разі їх наявності . 

Така вартість включає вартість заміни частин об'єктів основних засобів та витрати 

по позиках в разі довгострокових будівельних проектів, якщо виконуються критерії 

їх капіталізації. При необхідності зміни значних компонентів основних засобів 

через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі активи з 

відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і амортизацією. 

Аналогічним чином , при проведенні основного технічного огляду, витрати пов'язані 

з ними, визнаються в балансовій вартості основних засобів як зміна об'єктів 

основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на 

ремонт і технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у 

ремонт понесення. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між 

первісною вартістю та сумою нарахованого зносу. Амортизація основних засобів 

нараховується прямолінійним методом і за 12 місяців 2016 року складає 592 тис. 

грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 31 жовтня 2016 р. 

Переоцінка об'єктів основних засобів в поточному році не проводилась. Ліквідаційна 

вартість , термін корисного використання і методи амортизації активів аналізуються 

в кінці кожного звітного періоду і при необхідності корегуються. У звітному 

періоді введено в експлуатацію основних засобів на загальну суму 1047 тис. грн., в 

тому числі у розрізі груп.: будинки та споруди - 562 тис грн., машини  та  

обладнання  - 459 тис. грн., інші основні засоби - 26 тис. грн. Ступінь 

використання обладнання 100%. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням 

товариства: м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 15. Угоди на придбання в майбутньому 

об'єктiв основних засобiв не заключалися. Дiяльнiсть товариства не має значного 

впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що 

можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Планiв щодо капiтального 

будiвництва товариство немає. 

 

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

економічних обмежень 

 
На дiяльнiсть емiтента негативно впливає нестабiльнiсть чинного законодавства, 

великий податковий тиск, зменшення платоспроможностi замовникiв послуг емiтента. 

На фiнансовий стан пiдприємства також впливає недосконолiсть податкового 

законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною 

проблемою в галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть покупцiв 



та населення регiону. Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: 

загальноекономiчнi (рiзка змiна законодавства у сферi оподаткування, 

гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у серi дiяльностi емiтента, рiзке 

коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (землетрус, пожежа тощо), iншi форс-

мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного 

законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, конфлiкту 

iнтересiв у керiвництвi компанiї не має. Крiм того, iстотними проблемами, що мають 

великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, 

економiчнi обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з 

вiдшкодуванням ПДВ. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть 

контролюючих органiв. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

 
За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення 

чинного законодавства не було. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

 
Полiтика щодо фiнансування дiяльностi пiдприємства грунтується на засадах повного 

забезпечення своїх потреб за рахунок продукцiї, що виробляється, робочого капiталу 

достатньо для поточних потреб. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 

фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, 

вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного 

функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення 

вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження 

витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 

 

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

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

 
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного року товариство немає. 

 

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) 

 
Впродовж наступних рокiв планується вживання заходiв щодо пiдвищення технiчного 

рiвня виробництва. Покращити фiнансове становище передбачається за рахунок 

зменшення затрат на виробництво, скорочення запасiв та зменшення дебiторської 

заборгованостi. На дiяльнiсть товариства в майбутньому можуть вплинути катаклізми, 

несприятлива політична ситуація, фiнансова криза, які спонукатимуть до скорочення 

обсягiв виробництва, скорочення працiвникiв, зростання цiн на сировину та 

матерiали та збiльшення витрат. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Дослідження та розробки Товариством у звітному періоді не здійснювалися, в 

майбутньому не плануються. Витрат на дослідження та розробки не було. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, 

стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною 

в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, 

сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається 

справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

 
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або 

більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок 

року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові 

справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента відсутні. 



 

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

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

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

довільній формі 

 
Нарахування та сплата податкiв проводилась згiдно чинного законодавства. 

Податковими пiльгами Товариство не користується. Держзамовлень пiдприємство не 

отримувало. Зобов'язань за цiнними паперами ПАТ немає. Валютного рахунка 

Товариство немає. ПАТ "Тернобуддеталь" до асоцiацiй, корпорацiй, концернiв, 

консорцiумiв та iнших об'єднань пiдприємств не входить.Облiгацiй Товариство не 

емiтувало. Позовiв, пред'явлених протягом року пiдприємству не було, пiдприємство 

позовiв не пред'являло. Iнформацiя про результати та аналiз господарювання 

емiтента за останнi три роки: станом на кiнець 2014 року власний капiтал 

товариства дорiвнює 13124 тис грн., нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

дорiвнює 10281 тис грн., активи усього дорiвнюють 14846 тис грн., дебiторська 

заборгованiсть складала 2383 тис. грн., довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн., 

поточнi зобов`язання i забезпечення склали 1722 тис грн.; станом на кiнець 2015 

року власний капiтал товариства дорiвнює 15344 тис грн., нерозподiлений прибуток 

дорiвнює 13489 тис грн., активи усього дорiвнюють 17882 тис грн., дебiторська 

заборгованiсть складала 1972 тис. грн., довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн., 

поточнi зобов`язання i забезпечення склали 2538 тис грн.; станом на кiнець 2016 

року власний капiтал товариства дорiвнює 19319 тис грн., нерозподiлений прибуток 

дорiвнює 17 464 тис грн., активи усього дорiвнюють 21 593 тис грн., дебiторська 

заборгованiсть складала 2 741 тис. грн., довгостроковi зобов’язання 0 тис. грн., 

поточнi зобов`язання i забезпечення склали 2 274 тис грн. 

 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 3781.000 4228.000 0.000 0.000 3781.000 4228.000 

- будівлі та споруди 2472.000 2853.000 0.000 0.000 2472.000 2853.000 

- машини та обладнання 1066.000 1188.000 0.000 0.000 1066.000 1188.000 

- транспортні засоби 112.000 63.000 0.000 0.000 112.000 63.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 131.000 124.000 0.000 0.000 131.000 124.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 3781.000 4228.000 0.000 0.000 3781.000 4228.000 

 

Пояснення :  Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв на початок звiтного перiоду 

9678,0 тис. грн., сума нарахованого зносу - 5897,0 тис. грн. За звiтний перiод 

нарахована амортизацiя становить 592,0 тис. грн. Первiсна вартiсть об'єктiв 

основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 10579,0 тис. грн. Сума 

нарахованого зносу становить 6351,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 

60,03%. Угоди на придбання в майбутньому об'єктiв основних засобiв не заключалися. 

Орендованих ОЗ та ОЗ невиробничого призначення товариство немає. В структурi 

основних фондiв найбiльшу долю займають будинки, споруди та передавальнi пристрої 

- 67,48%. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): 

товариство має основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни 

користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та 

вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних 

засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби 

використовуються в нормальних умовах. Ступiнь використання основних засобiв 100%. 

Обмежень на використання майна немає. Термiни та умови користування основними 

засобами вiдповiдають встановленим нормам та дiючому законодавству України. У 

звiтному перiодi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 1047 

тис. грн., в тому числi у розрiзi груп.: будинки та споруди - 562 тис грн., машини  

та  обладнання  - 459 тис. грн.,інші матеріальні активи -26 тис.грн. 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 19319 15344 

Статутний капітал (тис.грн.) 1484 1484 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1484 1484 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 

проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 

майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 

виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(19319.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(1484.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

 д/н 0.00 0.000 д/н 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 165.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання Х 2109.00 Х Х 

Усього зобов'язань Х 2274.00 Х Х 

Опис Фiнасування дiльностi товариства проводиться за рахунок власних коштiв товариства. Станом на кiнець 
звiтного року Поточнi зобов`язання i забезпечення всього дорiвнюють 2274 тис. грн. в т.ч. 165 тис грн - 

зобов`язання за розрахунками з бюджетом, 288 тис. грн - iншi поточнi зобов`язання; 68 тис.грн. - 

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 249 тис. грн. - з оплати працi; 59 тис. 

грн. - розрахунки зi страхування; 378 тис. грн. - з учасниками; 372 тис. грн. - з одержаних авансiв; 695 

тис.грн. - поточнi забезпечення. Подiї, що потребують коригування активiв та зобов_язань Товариства 

внаслiдок виникнення умовних зобов'язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi. Дiяльнiсть емiтента 

спрямована на зменшення заборгованостi по зобов'язаннях. 

 



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

значних правочинів 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Гранична 

сукупність 

вартості 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення граничної 

сукупності вартості правочинів до 

вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 19.04.2016 2000.000 17882.000 11.18443100000 

Опис 

Рішенням загальнх зборів акціонерів від 19.04.2016 року  попередньо надано згоду Голові правління 

підписувати договора поставки матеріаліа на суму до 2 000 000 грн. Вартість активів емітена за даними 

останньої річної фінансової звітності 17 882 000 грн. Свідношення гранчної сукупної вартості правочинів 

до вартості активів 11,184431%. Загальна кількість голосуючих акцій - 5 077 783 штук, кількісь 

голосуючих акцій, що зареєсровані для участі у загальних зборах - 4 405 180 штук, кількість голосуючих 

акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4 405 180 штук, кількість голосуючих акцій, що 

проголосували "проти" прийняття рішення - 0. 

 



8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/п 

Дата прийняття 

рішення 

Ринкова вартість 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину  

(тис. грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності   

(тис. грн.) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 19.04.2016 450.000 17882.000 2.51649700000 

Опис 

19.04.2016 року Наглядовою радо Товариства прйнято рішення про надання згоди на вчинення правочину 

із заінтересованістю, а саме на надання позики (поворотної фінансової допомоги)  Голові правління Сидію 

Євгену Васильовичу. Позичальник є посадовою особою товариства. Договір передбчає надання позики у 

сумі 450 000 грн. Вартість активів емітена за даними останньої річної фінансової звітності - 17 882 000 грн. 

Співвідношення вартості правочину до вартості активів товариства за даними осанньої річної фінансової 

звітності - 2,516497%.  Позику надано терміном на 1 рік, і на дату здачу звіту  повністю повернено.  

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2016 1 0 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства    
  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше Позачергові збори не скликались. 

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 5 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) Наглядова рада не проводила самооцінку. 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 

Оцінка роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилась. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 6 

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         У складі Наглядової ради комітетів не створено. д/н 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

Оцінка роботи комітетів не проводилась. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                           X   

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди             X 

Інше                                      д/н 

 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   



Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
X   

Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

Чи 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  3  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? 

 

 

Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 

компетенції 
жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Ні Ні Так 

 

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 акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

 
 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Ні Так 

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  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         У зв'язку із закінченням терміну дії Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, які надають аудиторські послуги. 

 



Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  

сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  

України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий: не прийнято 

 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного 

управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело 

розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.  

 не оприлюднено 
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Тернобуддеталь" за ЄДРПОУ 04636195 

Територія  ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА 

за КВЕД 23.61 

Середня кількість працівників  76   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 46007 Тернопiльська область м. Тернопiль вул. Лозовецька, 15, 
т.0352 52 30 48 

 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 -- -- 

65 

первісна вартість 1001 5 5 70 

накопичена амортизація 1002 5 5 5 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 3781 4228 3491 

первісна вартість 1011 9678 10579 7875 

знос 1012 5897 6351 4384 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 3384 3384 

3384 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 3 

Усього за розділом I 1095 7165 7612 6943 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 4557 4964 

2462 

Виробничі запаси 1101 2007 2446 724 

Незавершене виробництво 1102 13 17 13 

Готова продукція 1103 2519 2473 1713 

Товари 1104 18 28 12 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1972 2741 

1829 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 114 1229 

46 

з бюджетом 1135 38 296 2 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 145 573 314 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3891 4178 9 

Готівка 1166 14 5 9 

Рахунки в банках 1167 3877 4173 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 100 

Усього за розділом II 1195 10717 13981 4762 

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



групи вибуття 

Баланс 1300 17882 21593 11705 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 1484 1484 

1484 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- 988 

Резервний капітал 1415 371 371 371 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 13489 17464 7075 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 15344 19319 9918 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

49 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 545 68 741 

розрахунками з бюджетом 1620 325 165 178 

у тому числі з податку на прибуток 1621 273 85 -- 

розрахунками зі страхування 1625 95 59 38 

розрахунками з оплати праці 1630 218 249 93 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 536 372 

484 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 284 378 

159 

Поточні забезпечення 1660 487 695 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 48 288 45 

Усього за розділом IІІ 1695 2538 2274 1787 

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

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 17882 21593 11705 

 

 
Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у 

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

Голова правління ________________ Сидій Євген Васильович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Максимишин Надія Григорівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Тернобуддеталь" за ЄДРПОУ 04636195 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 31789 24803 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (24018) (18440) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 7771 6363 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 267 210 

Адміністративні витрати  2130 (2280) (2161) 

Витрати на збут 2150 (64) (67) 

Інші операційні витрати  2180 (219) (769) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 5475 3576 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 683 133 

Інші доходи  2240 89 75 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 

Інші витрати  2270 (11) (7) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 6236 3777 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1162 -818 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 5074 2959 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5074 2959 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 17210 13548 

Витрати на оплату праці 2505 5472 4256 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1150 1506 

Амортизація 2515 592 632 

Інші операційні витрати 2520 2479 3298 

Разом 2550 26903 23240 

 

 

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 5935520 5935520 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 5935520 5935520 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.85485000 0.49852000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.85485000 0.49852000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- 0.12000000 

 
Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у 

вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

 

 

 

Голова правління ________________ Сидій Євген Васильович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Максимишин Надія Григорівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Тернобуддеталь" за ЄДРПОУ 04636195 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 35825 28273 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 114 78 

Надходження від операційної оренди 3040 208 196 

Інші надходження 3095 -- 81 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (23565) (16743) 

Праці 3105 (4448) (3503) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1193) (1649) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (5364) (3737) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1300) (560) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (2509) (2165) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1555) (1012) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (18) 

Інші витрачання 3190 (72) (56) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1505 2922 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- 18 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 682 133 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Надходження від погашення позик 3230 165 930 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (580) (118) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Витрачання на надання позик 3275 (575) (678) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -308 285 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 24 -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (934) (605) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -910 -605 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 287 2602 

Залишок коштів на початок року 3405 3891 1289 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 4178 3891 



 
Примiтки наведенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної у 
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Голова правління ________________ Сидiй Євген Васильович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Максимишин Надiя Григорiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2017 01 01 

Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Тернобуддеталь" за ЄДРПОУ 04636195 

 

Звіт про власний капітал 

за 2016 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 1484 -- -- 371 13489 -- -- 15344 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 1484 -- -- 371 13489 -- -- 15344 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 5074 -- -- 5074 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -1099 -- -- -1099 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 3975 -- -- 3975 

Залишок на кінець року 4300 1484 -- -- 371 17464 -- -- 19319 
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 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, 

ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ 

Публiчного акцiонерного товариства "Тернобуддеталь"  

 

 

 

 

1.    IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Публiчне акцiонерне товариство  "Тернобуддеталь" (далi ПАТ "Тернобуддеталь" або 

"Товариство") було перейменовано у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про 

акцiонернi товариства" згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 

2011 року з Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернобуддеталь", заснованого 

вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного  майна  по 

Тернопiльськiй областi вiд 28 березня 1996р №360 шляхом перетворення 

"Тернопiльського госпрозрахункового орендного управлiння виробничо-технологiчної 

комплектацiї" у Вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Законiв України "Про 

приватизацiю майна державних пiдприємств" та "Про господарськi товариства".  

Основнi види дiяльностi Товариства: виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних 

виробiв; виробництво теслярських та столярних виробiв; виробництво бетонних 

сумiшей, готових до використання; оптова торгiвля будiвельними матерiалами. 

Дiяльнiсть та виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi.  

Юридична адреса Товариства: 46007, Україна, м. Тернопiль вул. Лозовецька, буд.15. 

 

Умови функцiонування 

Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує 

демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi 

особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв 

капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який 

не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. 

Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй 

уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також 

економiки. 

 

 

2.  ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ 

Фiнансова звiтнiсть за 2015 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень 

мiжнародної фiнансової звiтностi, якi є чинними на 01.01.2015 року та офiцiйно 

оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у 

попередньому фiнансовому роцi. 

Фiнансова звiтнiсть складається iз: 

1) Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, 

2) Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, 

3) Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2015 рiк, 

4) Звiту про власний капiтал за 2015 рiк, 

5) Примiток до фiнансової звiтностi за 2015 рiк, якi мають таку структуру: 

- iнформацiя про Товариство;  

- представлення про вiдповiднiсть;   

- основи складання звiтностi та основнi облiковi принципи;  

- здатнiсть товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- огляд основних статей фiнансової звiтностi;  

- фактичнi та потенцiйнi зобов'язання;  

- виконання значних правочинiв; 

- подiї пiсля дати фiнансової звiтностi. 

 

 

 3.    ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ 

 

Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV 

та опублiкованих МСФЗ та МСБО, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї 

бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.  

Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, Товариство 

визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, 



операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних 

валютах. 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Якщо не зазначено iнше, 

всi суми наведенi з округленням до тисячi.  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком 

оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 

№ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

Основними елементами фiнансових звiтiв є такi: 

 - активи; 

 - зобов'язання; 

 - власний капiтал;  

 - доходи, витрати, прибутки i збитки;  

 - рух грошових коштiв. 

 

Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати 

дiяльностi та потоки грошових коштiв Товариства. 

Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Товариства є подання 

iнформацiї у спосiб, який забезпечує якiснi характеристики фiнансових звiтiв. 

Якiснi характеристики визначають ступiнь корисної iнформацiї, наведеної у 

фiнансових звiтах. Концептуальна основа МСФЗ мiстить чотири основнi якiснi 

характеристики фiнансової iнформацiї: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та 

зiставнiсть. 

Для правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi 

Товариства при складаннi фiнансових звiтiв дотримано: 

- основи безперервностi дiяльностi; 

- основи нарахування;  

- окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат; 

- окремого подання та об'єднання статей, виходячи з їхньої суттєвостi;  

- послiдовностi подання iнформацiї;  

- зiставностi iнформацiї. 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi безперервної дiяльностi. Безперервнiсть 

дiяльностi означає, що керiвництво не має намiру лiквiдувати Товариство або 

припинити операцiї або не iснує реальної альтернативи, крiм як зробити це. Тому 

при пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво здiйснює оцiнку здатностi 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть. 

 

КРИТЕРIЇ ВИЗНАННЯ ЕЛЕМЕНТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Активи - ресурси, контрольованi Товариством, в результатi подiй минулих перiодiв 

вiд яких Товариство очiкує отримання економiчної вигоди в майбутньому. 

Зобов'язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникла в результатi подiй 

минулих перiодiв, врегулювання якої призведе до вiдтоку ресурсiв, що мiстять 

економiчну вигоду. 

Капiтал - залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх його 

зобов'язань. 

Дохiд - прирощення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, у формi припливу 

(або збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення 

капiталу, не пов'язаного з внесками власникiв. 

Витрати - зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у 

формi вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, що спричиняють зменшення 

капiталу, не пов'язаного з його розподiлом мiж власниками (акцiонерами). 

Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi: 

-  вiдповiдають визначенням одного з елементiв; 

-  вiдповiдають критерiям визнання. 

Критерiї визнання: 

а) iснує iмовiрнiсть того, що в майбутньому Товариство одержить економiчнi вигоди, 

пов'язанi з цим активом; 

б) вартiсть активу для Товариства можна вiрогiдно оцiнити. 

Всi активи, якi перебувають у власностi Товариства, вважаються контрольованими i 

достовiрно оцiненими на пiдставi iсторичної собiвартостi, зазначеної в первинних 

документах на момент їх визнання. Активами вважаються також тi об'єкти, якi не 

використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання 

економiчних вигiд у разi їх реалiзацiї третiм особам. 

Основною базисною оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо iнше не 

передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво проводить оцiнку 

активiв, зобов'язань, доходiв та витрат на основi принципу обачностi. 

 

ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх: 



а) утримують для використання при виробництвi продукцiї; 

б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року та вартiстю 

бiльше 2500 грн. (з 1.09.15 р. - 6000 грн.).  

Клас основних засобiв - це група активiв, однакових за характером i способом 

використання в дiяльностi Товариства. У Товариствi використовувати такi класи 

активiв: 

.           будинки та  споруди ; 

o машини та обладнання; 

o транспортнi засоби; 

o iнструменти, прилади та iнвентар; 

o iншi основнi засоби; 

o придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 

Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 

декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що 

приносять вигоду Товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає 

застосування по вiдношенню до них рiзних норм i методiв амортизацiї), враховуються 

окремо. 

Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних 

засобiв, до моменту початку експлуатацiї враховуються у складi класу придбанi, але 

не введенi в експлуатацiю основнi засоби. 

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiнюються 

за їх собiвартiстю. 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з: 

а) цiни їх придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на 

придбання пiсля вирахування торговельних та цiнових знижок; 

б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця 

розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом; 

в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та 

вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт 

господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом 

певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього 

перiоду. 

Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив 

при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за 

вирахуванням витрат на його вибуття. Лiквiдацiйну вартiсть Товариство встановлює 

на кожний об'єкт основних засобiв при введеннi його в експлуатацiю. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної 

корисностi активу. 

Строк корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв 

визначається комiсiєю з приймання основних засобiв та затверджується керiвником 

Товариства.  

Лiквiдацiйна вартiсть та строки корисного використання основних засобiв 

переглядається щорiчно за результатами рiчної iнвентаризацiї. 

Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється прямолiнiйним 

методом виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування 

амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у 

мiсцi та у станi, необхiдному для його використання. 

Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на 

дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до 

лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 

"Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, 

з якої припиняють визнання активу. 

Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на 

витрати в перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень 

основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних 

об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то 

вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя 

по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. 

 

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 

Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, 

якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства 

i використовуються Товариством протягом перiоду бiльше 1 року для виробництва 

продукцiї, в адмiнiстративних цiлях або для передачi в оренду iншим особам. 

Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає 

в себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв 

до експлуатацiї. 

Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: 



а) цiну його придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання пiсля 

вирахування торгiвельних та iнших знижок; 

б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для 

використання за призначенням. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального 

активу, якщо: 

o  iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом 

майбутнiх економiчних вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень 

ефективностi; 

o  цi витрати можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. 

Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку 

оцiненої ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного 

строку їх використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї 

починається з моменту коли цей нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у 

станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю. 

Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх 

зарахуваннi на баланс iнвентаризацiйною комiсiєю, виходячи з: 

o  очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв 

використання або iнших факторiв; 

o  строкiв використання подiбних активiв. 

Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних 

чи iнших юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або 

iнших юридичних прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд 

перiоду, протягом якого суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив. 

Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може 

бути подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати 

такi перiоди (перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують 

можливiсть поновлення суб'єктом господарювання без суттєвих витрат. 

Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної 

експлуатацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi 

лiцензiї) - не амортизуються. 

Комiсiя перевiряє зменшення корисностi нематерiального активу з невизначеним 

строком корисної експлуатацiї шляхом порiвняння суми його очiкуваного 

вiдшкодування з його балансовою вартiстю: 

а) щорiчно, 

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисностi нематерiального 

активу. 

 

ЗАПАСИ 

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 

2 "Запаси". 

Запаси - це активи, якi: 

o  iснують у формi сировини та iнших матерiалiв, призначених для споживання у 

процесi виробництва продукцiї, виконаннi робiт або надання послуг; 

o  утримуються для продажу. 

Запаси враховувати за однорiдними групами. 

Запаси вiдображувати у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 

собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, 

що виникли пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 

приведення їх у теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання: 

o  цiна закупки; 

o  ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються Товариству; 

o  транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням запасiв. 

Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi 

Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу. 

Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є: 

o  пошкодження; 

o  часткове або повне застарiння; 

o  зниження цiн; 

При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом 

середньозваженої собiвартостi. Вартiсть готової продукцiї та незавершеного 

виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi 

витрати та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, розподiлених на 

пiдставi нормальної виробничої потужностi. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, 

списується з балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку 



таких предметiв за мiсцями експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх 

фактичного використання. 

Сума транспортно-заготiвельних витрат враховується в бухгалтерському облiку 

методом прямого облiку - включається до первiсної вартостi придбаних запасiв при 

їх оприбуткуваннi. Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних 

найменувань запасiв, включати до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх 

розподiлу пропорцiйно вартостi придбаних запасiв у постачальникiв.  

 

ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi 

здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та 

оцiнка". 

Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною 

контрактних зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi 

або iншi цiнностi. 

Дебiторська заборгованiсть подiляється  на поточну та довгострокову. 

Поточна дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка буде 

погашена протягом 12 мiсяцiв з дати балансу. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi 

фiзичних та юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати 

балансу. 

Товариство здiйснює переведення частини довгострокової дебiторської заборгованостi 

до складу короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми 

заборгованостi залишається менше 365 днiв.  

Безнадiйною визнається заборгованiсть, щодо якої не iснує вiрогiдностi її 

погашення.  

Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за її 

справедливою вартiстю на дату укладання угоди плюс витрати на операцiю, якi прямо 

вiдносяться до фiнансового активу.  

Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi 'рунтується на первiснiй 

(справедливiй) вартостi, якщо не можливо чiтко визначити термiн  погашення такої 

заборгованостi.  

Величина резерву сумнiвних боргiв визначається, виходячи з платоспроможностi 

окремих дебiторiв. 

 

ГРОШОВI КОШТИ 

Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi i депозитiв 

до запитання. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), 

що є функцiональною валютою. 

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) 

на дату здiйснення операцiї. 

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" 

всi монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та 

вiдображаються у Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi. 

 

ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi компанiї облiковуються за методом участi в 

капiталi. У вiдповiдностi до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства".  

Асоцiйованi пiдприємства - це всi пiдприємства, в яких Товариство має вiд 20% до 

50% прав голосу i на дiяльнiсть яких може здiйснювати суттєвий вплив, але не 

контролює їх. Частка Товариства в прибутках та збитках асоцiйованого пiдприємства 

пiсля дати придбання визнається в прибутку та збитку Товариства, а частка в змiнi 

iншого сукупного прибутку асоцiйованого пiдприємства визнається в iншому сукупному 

прибутку Товариства. 

 

3ОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 

мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi 'рунтується на первiснiй 

(справедливiй) вартостi. 

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за 

первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або 

послуг. 

Товариство здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської 

заборгованостi до складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення 

частини суми боргу залишається менше 365 днiв.  



Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має 

юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 

iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою 

надiйнiстю. 

Товариство створює забезпечення на оплату майбутнiх вiдпусток, яке розраховується 

як добуток фактично нарахованої заробiтної плати та вiдсотку резервування, 

обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального 

планового фонду оплати працi, з урахуванням єдиного соцiального внеску. Товариство 

проводить iнвентаризацiю забезпечення на виплату вiдпусток на кiнець звiтного 

року. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами. 

Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його 

сума включається до складу доходу звiтного перiоду. 

 

ВИНАГОРОДИ ПРАЦIВНИКАМ 

Всi винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 

19 "Виплати працiвникам". 

Виплати працiвникам включають: 

а) короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi 

вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у прибутку та премiї (якщо вони 

пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); 

б) виплати при звiльненнi. 

У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок за 

своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України. 

 

ВИЗНАННЯ ДОХОДIВ I ВИТРАТ 

Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує 

впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а 

сума доходу може бути достовiрно визначена. 

Витрати визнаються одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 

здiйсненi.  

Транспортно-заготiвельнi, монтажно-налагоджувальнi та iншi витрати, пов'язанi з 

придбанням запасiв, необоротних активiв, не включаються до складу витрат, а 

пiдлягають вiднесенню на вiдповiднi рахунки облiку необоротних активiв та запасiв. 

 

ВИТРАТИ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 

Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. 

 

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 

Статутний капiтал акцiонерного товариства утворюється з вартостi вкладiв 

акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй. 

Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр майна товариства, який 

гарантує iнтереси його кредиторiв. 

Товариство визнає резервний фонд в складi власного капiталу, сформований 

вiдповiдно до Статуту.  

Товариство нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну 

дату тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасникiв. 

 

ОСНОВНI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва 

професiйних суджень, оцiнок та припущень, що впливають на застосування принципiв 

облiкової полiтики та на суми активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, якi 

вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому 

досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об'рунтованими i за 

результатами яких робляться судження щодо балансової вартостi активiв та 

зобов'язань, iнформацiя про якi недоступна з iнших джерел. Хоча цi оцiнки 

базуються на наявнiй у керiвництва iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi 

результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.  

 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК 

У 2015 роцi Товариство виправило помилки у ранiше поданiй фiнансовiй звiтностi за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, а також попереднi звiтнi перiоди. Помилки 

виправлено шляхом коригування суми нерозподiленого прибутку минулих звiтних 

перiодiв та вiдповiдних статей звiтностi. 

Вплив на Баланс (Звiт про фiнансовий стан) наведено нижче: 



Статтi звiту Станом на 31.12.14 р. (згiдно з попереднiм звiтом) Кори-

гування Станом на 31.12.14 р. (перераховано) 

Нематерiальнi активи 65 (65) - 

   первiсна вартiсть 70 (65) 5 

   накопичена амортизацiя 5 - 5 

Основнi засоби 3741 84 3825 

   первiсна вартiсть 9028 84 9112 

   знос  5287  5287 

Iншi необоротнi активи 84 (84) - 

Усього за роздiлом I 7274 (65) 7209 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 151 26 177 

Iншi оборотнi активи 48 (48) - 

Усього за роздiлом II 7572 (22) 7550 

Баланс 14846 (87) 14759 

Додатковий капiтал 988 (988) - 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 10281 949 11230 

Усього за роздiлом I 13124 (39) 13085 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 304 (12) 292 

Iншi поточнi зобов'язання 66 (36) 30 

Усього за роздiлом III 1722 (48) 1674 

Баланс 14846 (87) 14759 

 

Зазначенi коригування вiдображено у Звiтi про власний капiтал.  

 

           4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI 

 

За 12 мiсяцiв,  що закiнчилися 31 грудня 2015 р., Товариство отримало чистий 

прибуток в сумi 2959 тис.грн. i на зазначену дату оборотнi активи перевищували 

поточнi зобов'язання на 8179 тис. грн., що є пiдтвердженням здатностi Товариства 

здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй  основi. 

 

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ СТАТЕЙ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi 

становили 3891 тис. грн. (з них готiвковi кошти в касi: 14 тис. грн.). 

Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi 

становили 1289 тис. грн. (з них готiвковi кошти в касi: 18 тис. грн.). 

 

5.2. Основнi засоби 

Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю 

та сумою нарахованого зносу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 12 мiсяцiв 

2015 року складає 632 тис. грн. Амортизацiя за 12 мiсяцiв 2014 року складає 501 

тис. грн.  

Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено станом на 31 жовтня 2015 р. 

У звiтному перiодi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 595 

тис. грн., а саме:  

   

Групи основних засобiв 2015 р. 2014 р. 

Будинки та споруди 376 330 

Машини та обладнання  185 531 

Транспортнi засоби 7 21 

Iншi основнi засоби 27 30 

Разом 595 912 

 

Протягом дванадцяти мiсяцiв 2015 року Товариство списало основнi засоби на суму 29 

тис. грн., у т. ч.:  

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 26 тис. грн., знос - 20 тис. грн.; 

- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 3 тис. грн., знос - 3 тис. грн. 

Протягом 2014 року Товариство списало основнi засоби на суму 40 тис. грн., у т.ч.:  

- машини та обладнання: первiсна вартiсть - 30 тис. грн., знос - 24 тис. грн.; 

- iнструменти, прилади, iнвентар: первiсна вартiсть - 1 тис. грн., знос - 1 

тис. грн.; 

- iншi основнi засоби: первiсна вартiсть - 9 тис. грн., знос - 8 тис. грн. 

На кiнець 2015 року первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв 

та строки корисного використання у розрiзi груп є такими: 

 

Групи основних засобiв Строк корисного використання (мiсяцi) Первiсна вартiсть

 Знос Залишкова вартiсть 

Будинки та споруди 240 4850 2378 2472 



Машини та обладнання  60 4068 3002 1066 

Транспортнi засоби 72 402 290 112 

Iнструменти, прилади, iнвентар 48 67 67 - 

Iншi основнi засоби 12-60 207 160 47 

Не введенi в експлуатацiю основнi засоби х  84 - 84 

Всього: х 9678 5897 3781 

На кiнець 2014 року первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв 

та строки корисного використання у розрiзi груп є такими: 

 

Групи основних засобiв Строк корисного використання (мiсяцi) Первiсна вартiсть

 Знос Залишкова вартiсть 

Будинки та споруди 240 4474 2233 2241 

Машини та обладнання  60 3909 2608 1301 

Транспортнi засоби 72 395 241 154 

Iнструменти, прилади, iнвентар 48 67 67 - 

Iншi основнi засоби 12-60 183 138 45 

Не введенi в експлуатацiю основнi засоби х 84 - 84 

Всього: х 9112 5287 3825 

 

 

5.3. Нематерiальнi активи 

Товариство станом на 31.12.2015 р., а також на 31.12.2014 р. утримує нематерiальнi 

активи первiсною вартiстю 5 тис. грн., їх залишкова вартiсть дорiвнює нулю. 

 

 5.4. Фiнансовi iнвестицiї  

Станом на 31 грудня 2015 року та 2014 року Товариство володiє наступними 

фiнансовими iнвестицiями: 

o ТОВ "Лiхтнер Бетон Тернопiль" (код ЄДРПОУ 33866733, адреса: м. Тернопiль, 

вул.Лозовецька, 15) на суму - 3124 тис. грн. (частка в статутному капiталi - 50%); 

o ТОВ "Рiнь" (код ЄДРПОУ 34852983, адреса: Тернопiльська обл., Залiщицький р-

н, с.Добрiвляни) на суму - 260 тис. грн. (частка в статутному капiталi - 50%). 

Товариство облiковує фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi, який 

передбачає первiсне визначення iнвестицiї за її собiвартiстю, а подальша їх оцiнка 

здiйснюється шляхом коригування первiсної вартостi на змiну частки iнвестора в 

чистих активах об'єкта iнвестування пiсля придбання. 

 

5.5. Запаси  

Станом на 31.12.2015 р. та 31.12.2014 р. вартiсть запасiв Товариства становить, 

вiдповiдно 4557 тис. грн. i 3260 тис. грн.  

 

Види запасiв 2015 р. 2014 р. 

Сировина  i матерiали 1851 1390 

Паливо 19 15 

Запаснi  частини 84 67 

МШП 53 36 

Разом виробничi запаси 2007 1508 

Незавершене виробництво 13 38 

Готова продукцiя 2519 1697 

Товари 18 17 

Всього 4557 3260 

 

 

5.6. Дебiторська  заборгованiсть 

  

           Дебiторська заборгованостi станом на 31.12.2015 р. складає 2269 тис. 

грн., у тому числi: 

o розрахунки за товари, роботи, послуги - 1972 тис. грн.; 

o розрахунки за виданими  авансами - 114 тис. грн.; 

o розрахунки з бюджетом - 38 тис. грн.; 

o виданi позики - 145 тис. грн. 

 

У 2015 роцi Товариством списано дебiторську заборгованiсть на суму 613 тис. грн. 

по наступних боржниках:  

- ПП "ТФ "Будiвельник" - 570 тис грн.; 

- ПП МЖК  - 33 тис. грн.; 

- ФОП Громяк - 1 тис грн.; 

- ФОП Сапожнiк С.I. - 9 тис грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 р. складала 3001 тис. грн., у тому 

числi: 

o розрахунки за товари, роботи, послуги - 2383 тис. грн.; 



o розрахунки за виданими авансами - 177 тис. грн.; 

o розрахунки з бюджетом - 57 тис. грн.; 

o виданi позики - 384 тис. грн. 

 

5.7. Власний капiтал 

Власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 р. складається з: 

o статутного капiталу в сумi 1484 тис. грн.; 

o резервного капiталу в сумi 371 тис. грн.; 

o нерозподiленого прибутку в сумi 13489 тис. грн. 

Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства збiльшився на 2259 тис. грн.  

Статутний капiтал 

Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрований статутний капiтал складає 1484 

тис.грн. та подiлений на 5935520 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 

грн. кожна. 

Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2015 р. сплачено повнiстю. 

Станом на 31 грудня 2015 р. акцiї Товариства належать 523 акцiонерам. 

            Нерозподiлений прибуток 

            Залишок нерозподiленого прибутку станом на 31 грудня 2015 року складає 

13489 тис. грн. Зростання нерозподiленого прибутку вiдбувалося внаслiдок 

отриманого за дванадцять мiсяцiв 2015 року прибутку в сумi 2959 тис. грн. 

            Резервний капiтал  

            Резервний капiтал Товариства складає 371 тис. грн. 

            Оголошенi дивiденди 

            У 2015 роцi Товариство оголосило дивiденди у загальнiй сумi 700 тис. 

грн. (0,12 грн. на акцiю), в 2014 роцi - 600 тис. грн. (0,10 грн. на акцiю). 

 

5.8. Зобов'язання та забезпечення 

            Станом на 31.12.2015 р. поточнi зобов'язання Товариства складають 2538 

тис. грн. i включають: 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 545 тис. грн.; 

- з бюджетом - 325 тис. грн.; 

- зi страхування - 95 тис. грн.; 

- з оплати працi - 218 тис. грн.; 

- з учасниками - 284 тис. грн.; 

- з одержаних авансiв - 536 тис. грн.; 

- забезпечення на виплату вiдпусток - 487 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання - 48 тис. грн. 

Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31 грудня 2015р. 

Товариство не має. Заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, 

Товариство не має. 

Станом на 31.12.2014 р. поточнi зобов'язання Товариства складали 1674 тис. грн. i 

включали: 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 678 тис. грн.;   

- з бюджетом - 292 тис. грн.; 

- зi страхування - 84 тис. грн.; 

- з оплати працi - 178 тис. грн.; 

- з учасниками - 235 тис. грн.;  

- з одержаних авансiв - 177 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання - 30 тис. грн. 

 

             5.9. Доходи i витрати 

Сукупний дохiд Товариства за дванадцять мiсяцiв 2015 року склав 2959 тис. грн., за 

2014 рiк - 2293 тис. грн. 

Товариство за 12 мiсяцiв 2015 рiк отримало чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт послуг) у розмiрi 24803 тис. грн., що на 5597 тис. грн. бiльше 

порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт послуг) склала 18440 тис. грн., що на 3293 тис. грн. 

бiльше порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року. 

Товариство за 12 мiсяцiв 2014 року отримало чистого доходу вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт послуг) у розмiрi 19206 тис. грн., що на 2396 тис. грн. 

бiльше порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року Собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) склала 15147 тис. грн., що на 1967 

тис. грн. бiльше порiвняно з вiдповiдним перiодом попереднього року. 

 

Доходи та витрати вiд реалiзацiї 

Показники 2015 р. 2014 р. 

Дохiд реалiзацiї продукцiї 24151 18497 

Дохiд вiд реалiзацiї товарiв 104 72 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг 548 637 

Разом чистий дохiд 24803 19206 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 18344 18089 



Собiвартiсть реалiзованих товарiв 96 58 

Разом собiвартiсть реалiзацiї 18440 18147 

 

Iншi види доходiв та витрат  

Показники 2015 р. 2014 р. 

Дохiд вiд операцiйної оренди 208 228 

Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 2 1 

Разом iншi операцiйнi доходи 210 229 

Дохiд вiд вiдсоткiв за депозитами 133 45 

Дохiд вiд товарно-матерiальних цiнностей, отриманих вiд лiквiдацiї основних 

засобiв  

75  

57 

Всього доходiв 418 331 

Списання дебiторської заборгованостi 613 - 

Штрафи, пенi 6 - 

Iншi операцiйнi витрати 150 88 

Разом iншi операцiйнi витрати 769 88 

Адмiнiстративнi витрати 2161 1478 

Витрати на збут 67 - 

Витрати вiд лiквiдацiї основних засобiв 7 8 

Всього витрат 3004 1574 

 

Витрати Товариства за елементами складають: 

 

Найменування 2015 р. 2014 р. 

Матерiальнi затрати 13548 10874 

Витрати на оплату працi   4256 3442 

Вiдрахування на соцiальнi заходи   1506 1229 

Амортизацiя    632 501 

Iншi операцiйнi витрати              3298       1721 

Разом           23240            17767 

 

 

6. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних 

ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, 

ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик 

лiквiдностi. Товариство не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює 

конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками, проте його 

дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур 

та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з 

вiдкритими позицiями по валютах i процентних ставках, якi схильнi до впливу 

загальних i специфiчних коливань ринку. 

Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа 

може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або 

приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно 

оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки 

керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 

31 грудня 2015 року змiни процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток 

або збиток i капiтал Товариства. 

Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як 

ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок 

невиконання iншою стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у 

Товариства виникає кредитний ризик, - це грошовi кошти та кредити в банках.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з 

труднощами при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами 

оплати вiд постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство 

має достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог.  

Податковi ризики 

Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом 

розвитку ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень 

законодавства, зокрема податкового законодавства. 

Юридичнi ризики 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство не виступає в якостi 

вiдповiдача за окремими судовим позовами та претензiями.  

 

7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ. 



Пов'язанi сторони визначаються Товариством у вiдповiдностi до вимог МСБО 24 

"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони". При аналiзi кожної операцiї з 

пов'язаними сторонами придiляється увага сутi вiдносин, а не лише їх юридичнiй 

формi. 

Операцiї з пов'язаними сторонами здiйснювались на умовах, еквiвалентних умовам, що 

домiнують в операцiях мiж незалежними сторонами. 

Товариство не здiйснює спецiальних виплат управлiнському персоналу. Всi виплати 

працiвникам обумовленi колективним договором. 

На 31 грудня залишки за операцiями Товариства з пов'язаними сторонами були 

наступними: 

 2015 р. 2014 р. 

 Асоцiйованi пiдприємства Iншi пов'язанi сторони Провiдний управлiнський 

персонал Асоцiйованi пiдприємства Iншi пов'язанi сторони Провiдний 

управлiнський персонал 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги   295 

  364 

  

Дебiторська заборгованiсть за наданою фiнансовою позикою   100 

 380  

Всього дебiторська заборгованiсть  295 100  744  

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 524   665 

  

Всього кредиторська заборгованiсть 524   665   

Операцiї з пов'язаними сторонами: 

 2015 р. 2014 р. 

 Асоцiйованi пiдприємства Iншi пов'язанi сторони Провiдний управлiнський 

персонал Асоцiйованi пiдприємства Iншi пов'язанi сторони Провiдний 

управлiнський персонал 

Реалiзацiя продукцiї, товарiв, робiт, послуг 1503 1  1829 97  

Оренда основних засобiв 132   132   

Придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг оренди 9205   7706 

  

Надання поворотної фiнансової допомоги  550 100  450  

Повернення наданої поворотної фiнансової допомоги  930   570  

Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами на кiнець року є незабезпеченими 

та безпроцентними i погашаються грошовими коштами або взаємозалiком в ходi 

звичайної господарської дiяльностi.  

 

  

8. ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ: 

Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв 

вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

9. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

З кiнця звiтного перiоду до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi не 

вiдбувались подiї, якi вимагають розкриття згiдно з МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного 

перiоду".   

 

 

 

Голова Правлiння                           _________________________ Сидiй Є.В. 

 

 

Головний бухгалтер  _________________________ Максимишин Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 
 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

Аудиторська фірма "Консул" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 

картки* платника податків - фізичної особи) 
21131551 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 12А 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

0053 

26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 

строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
 

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фінансової звітності  

Публічного акціонерного товариства  "Тернобуддеталь" 

за рік, що закінчився 31.12.2016 року 

 

Адресат 

Голові правління, акціонерам Публічного акціонерного товариства "Тернобуддеталь", 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.  

 

Вступний параграф 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 

"Тернобуддеталь" (далі - ПАТ "Тернобуддеталь" або Товариство), що складається з 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіту про рух 

грошових коштів (за прямим способом) за 2016 рік, Звіту про власний капітал за 

2016 рік, Приміток до фінансової звітності за рік, що минув (далі - "фінансова 

звітність"), а також розкриття основних принципів облікової політики та іншої 

пояснювальної інформації. 

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні 

стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ), нормативно-правові акти щодо 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 

внутрішні положення Товариства. 

 

Розділ 1 "Звіт щодо фінансової звітності" 

 Основні відомості про Товариство  

Повне найменування  Публічне акціонерне товариство "Тернобуддеталь" 

Код за ЄДРПОУ 04636195 

Місцезнаходження 46007, м. Тернопіль, вул. Лозовецька, 15 

Дата і 

 номер державної реєстрації 31 січня 1996 року 

№ 1 646 120 0000 000355 

Основні види діяльності Виробництво сухих будівельних сумішей 

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 

Оптова торгівля будівельними матеріалами 

Виробництво збірних бетонних  та залізобетонних виробів 

Середня чисельність працівників  станом на 31.12.2016 року 76 

 

 

 

Відповідальність керівництва за фінансову звітність 

 Керівництво несе відповідальність за підготовку цієї фінансової звітності та 

її достовірне представлення у відповідності до МСФЗ і за створення системи 

внутрішнього контролю, яку керівництво визначає необхідною для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилок. 

  



Відповідальність аудитора 

 Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту.  

 

Обсяг аудиту 

Ми провели аудит у відповідності із Законом України "Про аудиторську діяльність" 

(нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА), зокрема, МСА 700, 

705 та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці 

стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 

планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум і їх розкриття у фінансовій звітності та примітках до 

фінансової звітності. Вибір процедур базується на судженні аудитора, включаючи 

оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок зловживань або 

помилок. Оцінка таких ризиків включає огляд системи внутрішнього контролю щодо 

підготовки та достовірності фінансової звітності з метою розробки аудиторських 

процедур, що відповідають даним обставинам, але не з метою висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає оцінку 

доречності і використання облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських 

оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального представлення фінансової 

звітності.  

При укладанні договору з Товариством на проведення аудиту розмір суттєвості 

помилки (невідповідності даних бухгалтерського обліку даним фінансової звітності) 

не узгоджувався. Керуючись вимогами Міжнародного стандарту аудиту 320 "Суттєвість 

при плануванні та проведенні аудиту", при аудиторській перевірці розмір суттєвості 

помилки визначався виходячи з професійного судження аудитора стосовно дій і 

операцій, які можуть призвести до суттєвих помилок та перекручень фінансової 

звітності і впливати на економічні рішення користувачів цієї звітності. Аудитором 

визначено розмір суттєвості, що становить 428 тис. грн. на звітну дату. 

Звітність товариства згідно листа керівництва підготовлена, виходячи з принципу 

безперервності. Аудиторами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 570 

"Безперервність".  

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 

В зв'язку з обмеженням обсягу аудиту можливий вплив питань, що залишились поза 

аудиторською вибіркою може мати суттєвий, проте не всеохоплюючий вплив на 

фінансову звітність Товариства в цілому. 

Товариство не проводило коригування вартості інвестицій в асоційовані підприємства 

за методом участі в капіталі та не здійснювало оцінку зменшення корисності цих 

активів. В результаті балансову вартість фінансових інвестицій та суму 

нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду завищено на 458 тис. грн., а 

також не відображено дохід від участі в капіталі за 2016 рік в сумі 132 тис. грн.  

Товариство не нараховувало у звітному періоді резерв сумнівних боргів. 

Думка аудитора щодо фінансових звітів (умовно-позитивна) 

 На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 

"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність ПАТ 

"Тернобуддеталь" відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства 

станом на 31 грудня 2016 року, а також фінансові результати його діяльності за 

2016 рік та рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 

відповідно до МСФЗ. 

 

Пояснювальний параграф 

Не змінюючи думку щодо фінансової звітності ПАТ "Тернобуддеталь", звертаємо увагу  

на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають 

в Україні, може негативно вплинути на економіку України та, на операційну 

діяльність ПАТ "Тернобуддеталь" зокрема. 

 

Розділ 2 "Звіт щодо вимог законодавчих та нормативних актів"  

Відповідність вартості чистих активів та власного капіталу вимогам законодавства 

 Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 19319 

тис. грн. Статутний капітал складає 1484 тис. грн. Різниця між розрахунковою 

вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 17835 тис. грн. 

Розмір статутного капіталу ПАТ "Тернобуддеталь" за даними бухгалтерського обліку 

на 31.12.2016 року складає 1483880 грн.  і поділений на 5935520 штук простих 

іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна та відповідає заявленому в 

Статуті товариства.  

Статутний капітал товариством сплачено повністю згідно встановлених термінів.  

 



Висновок аудитора  

Аудиторами підтверджується дотримання Товариством вимог п.3 ст.155 Цивільного 

кодексу України щодо вартості чистих активів Товариства на 31.12.2016 р. 

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства. 

 Під час проведення аудиту нами оцінено ризики суттєвого викривлення 

фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Відповідно до МСА 240 

"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 

звітності" аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, 

розрахований аудитором ідентифікований та оцінений як низький. Аудитори не 

отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства 

внаслідок шахрайства чи помилки. Однак, через властиві обмеження аудиту існує 

неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не 

виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно спрямований і виконується 

відповідно до МСА. 

 

Пов`язані особи товариства 

 Аудиторами проведено необхідні процедури, що ефективні для досягнення мети 

аудиту операцій з пов'язаними сторонами згідно МСА 550 "Пов`язані сторони" 

Результати виконаних процедур відповідно задокументовані і свідчать, що, на нашу 

думку: мав місце належний облік і розкриття ідентифікованих відносин та операцій з 

пов'язаними сторонами відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової 

звітності; вплив відносин і операцій між пов'язаними сторонами не є таким, що не 

забезпечує достовірне подання чи не потребує коригувань фінансової звітності. 

 

 Розділ 3 "Інші елементи" 

           Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за 

борговими та іпотечними цінними паперами немає. 

У ПАТ "Тернобуддеталь" станом на 31.12.2016 року в управлінні активи, належні  

недержавним пенсійним фондам, відсутні. 

         Протягом 2016 року Товариством не приймалися рішення щодо: розміщення 

цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу; викупу власних 

акцій; утворення, припинення філій, представництв; припинення діяльності 

Товариства; зменшення статутного капіталу. 

         Протягом 2016 року не відбувалися зміни посадових осіб Товариства. 

         На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2016 році: 

не відбувалося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій;  не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно 

не виносилися ухвали про його санацію; операції лістингу (делістингу) цінних 

паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.    

       Значні правочини в Товаристві протягом 2016 року не вчинялися.   

       В Товаристві протягом 2016 року не створено службу внутрішнього аудиту (не 

запроваджена посада внутрішнього аудитора) та відсутні  принципи (кодекс) 

корпоративного управління, як це передбачено Законом України "Про акціонерні 

товариства).  

        В Товаристві корпоративне управління, згідно із Статутом здійснюють: вищий 

орган - загальні збори акціонерів;  виконавчий орган - правління; контролюючі 

органи - наглядова рада та ревізійна комісія 

         Загальні збори акціонерів відбулися "19" квітня 2016 року (протокол №19  

від 19.04.2016 р.)  

 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

- Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Консул"; код ЄДРПОУ 

21131551; 

- місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, тел./факс 

(0352)43-00-23; 

- свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 р. 

№ 98 і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 24.09.2015 р. до 

24.09.2020 р.; 

- свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть 

проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0031, видане 04.07.2013 р., 

термін дії до 24.09.2020 р.; 

- свідоцтво про відповідність системи контролю якості №330/4 від 09.09.2016 р.; 

- аудитор Мельник Андрій Романович, сертифікат серії А№006044 від 26.12.2005 року 

чинний до 26.12.2020 року. 

 

 

Дата і номер договору: №7 від 07.02.2017 року 

 

Дата початку та дата закінчення аудиту:  07.02.2017 року по 28.02.2017 року 



 

Директор ТОВ АФ "Консул"                    _____________________ Мельник А.Р. 

Сертифікат аудитора серії А 006044  

 

Дата  аудиторського висновку:                                                                   

28 лютого 2017 року  

 

Один екземпляр висновку отримав      _____________________ Сидій  Є.В. 

 

 


