
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              16.04.2020 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 3 

                  вихідний реєстраційний 

                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 

2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 

правлiння 
      

Скiбiцький Олександр Володимирович 

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

 
 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи. 
01882806 

4. Місцезнаходження 

емітента 
46019 Тернопiльська область д/н Тернопiль Промислова, 20 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
0352 25 45 40 0352 23 54 57 

6. Адреса електронної 

пошти 
ternopiler@tgp.pat.ua 

7. Дата та рішення 

наглядової ради емітента, 

яким затверджено річну 

інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів 

акціонерів, яким 

затверджено річну 

інформацію емітента (за 

наявності) 

Рішення наглядової ради емітента 

Протокол Наглядової ради №4 вiд 16.04.2020 р. від 16.04.2020 

8. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює діяльність з 

оприлюднення 

д/н 

д/н 

Україна 

д/н 



регульованої інформації від 

імені учасника фондового 

ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

9. Найменування, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи, країна 

реєстрації юридичної особи 

та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати 

інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, 

яка здійснює подання 

звітності та/або 

адміністративних даних до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, 

якщо емітент не подає 

Інформацію до 

Національної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 

України" 

21676262 

Україна 

DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 

розміщено на власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  

http://tgp.pat.ua/emitents/reports  16.04.2020 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

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

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

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

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

особам емітента в разі їх звільнення; 
 

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

доходів або витрат емітента: 
X 

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

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

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

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

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

загальних зборах емітента; 
X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

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

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

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

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
X 

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

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

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

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

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

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

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

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

будівництва). 
 

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

такого емітента. 
 

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

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

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

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

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

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

правочинів. 
 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 



29. Річна фінансова звітність. X 

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

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

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

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

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

протягом звітного періоду. 
 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

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

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

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

до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не має лiцензiй на окремi види дiяльностi. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не  включена до складу рiчної 

iнформацiї оскiльки емiтент не брав участi  в iнших юридичних особах. 

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

тому що посада корпоративного секретаря не введена на Товариствi. 

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 

включена до складу рiчної iнформацiї , оскiльки Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених стуктурних 

пiдроздiлiв. 

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" iнформацiя не розкрита, у зв'язку з тим, що: 

- на початок звiтного року вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 1 та бiльше 

вiдсоткiв активiв станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи; 

- вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активi на початок року, 

стороною в яких виступає емiтенту звiтному роцi та вiдсутнi судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у 

звiтному роцi. 

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї , оскiльки протегом звiтного 

перiоду у емiтента не було штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що для приватних акцiонерних товариств дана 

форма не заповнюється. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена 

до складу рiчної iнформацiї, оскiльки на кiнець звiтного перiоду засновники не є акцiонерами Товариства. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 

iнформацiї, оскiльки для приватних акцiонерних товариств дана форма не заповнюється. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що для приватних акцiонерних товариств 

дана форма не заповнєються. 

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

не проводило емiсiї облiгацiй. 

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

оскiльки Товариство не здiйснювало випуску iнших цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що 

Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. 

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

iнформацiї, оскiльки Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду не було фактiв викупу власних акцiй Товариством. 

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 

включена до складу рiчної iнформацiї. тому що Товариство не здiйснювало емiсiї цiльових облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв (крiм 

акцiй). 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки працiвники 

емiтента не олодiють акцiями Товариства. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 

паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду судом чи iншим державним 

органом не було фактiв накладення обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Товариства. 

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

складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними 

паперами. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 

складу рiчної iнформацiї, тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються яе переробна,  

добувна промисловiсть або розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв екононмiчної 

дiяльностi. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 

тому що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються яе переробна, добувна промисловiсть 

або розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв екононмiчної дiяльностi. 

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

правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що приватних акцiонерних товариств дана форма не 

заповнюється. 

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

приватних акцiонерних товариств дана форма не заповнюється. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 

складу рiчної iнформацiї , тому що приватних акцiонерних товариств дана форма не заповнюється. 

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

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що 

приватних акцiонерних товариств дана форма не заповнюється. 

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента 

аудитором (аудиторською фiрмою) не розкрито, тому що товариство не здiйснювало аудиторської перевiрки своєї 

рiчної фiнансової звiтностi за звiтний 2019 рiк, оскiльки згiдно дiючого законодавства Товариство не вiдноситься 

до таких, що зобов'язанi здiйснювати обов'язковий аудит. 

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

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" вiдсутня оскiльки емiтент не здiйснював 

випуск боргових цiнних паперiв . 

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

такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що в Товариства вiдсутня 

iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, тому що Товариство не володiє 

iнформацiєю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над Товариством. 



Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї. Оскiльки протягом звiтного року у емiтента 

не виникало особливої iнформацiї. 

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

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПРАТ "Тернопільголопостач" 

3. Дата проведення державної реєстрації  21.07.1993 

4. Територія (область)  Тернопiльська область 

5. Статутний капітал (грн.)  3360510.00 

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) 10 

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

41.20  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

 46.90  Неспецiалiзована оптова торгiвля. 

 68.20  Надання в оренду чи експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна. 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство АБ"Укргазбанк" 

2)  МФО банку  32047 

3)  IBAN  UA23320470000026002924426942 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 д/н 

5)  МФО банку  0 

6)  IBAN  0 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
Органiзацiйна структура ПрАТ "Тернопiльголовпостач" складається з таких 

пiдроздiлiв: 1) апарат адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя; фiнансово-бухгалтерська 

служба; служба головного енергетика(технiчний вiддiл); 2) допомiжнi служби: 

сторожi, прибиральницi, майстер шляховий. Пiдприємство має налагоджений тiсний 

технологiчний взаємозв"язок структурних пiдроздiлiв. Така органiзацiйна структура 

вiдповiдає умовам даного перiоду i має можливiсть вдосконалюватись в процесi 

розвитку пiдприємства.  Управлiння товариством здiйснюють загальнi збори 

акцiонерiв, наглядова рада, голова правління. Вищим органом товариства є загальнi 

збори акцiонерiв. Безпосередньо головi правлiння пiдпорядковуються всi вiддiли та 

структурнi пiдроздiли товариства.  Фiлiй, представництв та інших відокремлений 

структурних підрозділів Товариство не створювало. Протягом звiтного перiоду в 

органiзацiйнiй структурi ПрАТ 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 - 10 осіб, 

позаштатних працівників в товаристві немає. Працiвникiв, якi працюють на умовах 

неповного робочого часу в товариствi - 1 особа. Фонд оплати працi у 2018 р. 479 

тис.грн, у 2019 р. - 544 тис.грн . Збільшення фонду оплати працi обумовлене 

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

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 спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдпрємствами, 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Емiтент протягом звiтного перiоду не отримував будь-яких пропозицiй щодо 

реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду 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 - Голова правління, контролюючі органи - 

наглядова рада. 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 2019 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. 

Амортизацію нараховується наступними методами: 

- основні засоби - прямолінійний метод; 

- нематеріальні активи - прямолінійний метод; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи - 100% вартості в першому місяці 

використання. 

Оцінка вартості запасів здійснюється за балансовою вартістю. 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 ПрАТ "Тернопільголовпостач" 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; 

 
ПрАТ "Тернопiльголовпостач" здає в оренду примiщення. Отримано дохiд (виручка) вiд 

наданих послуг 2136 тис. грн., що в порiвняннi з минулим роком менше на 67 тис. 

грн. Основними клiєнтами товариства є фiлiї або дочiрнi пiдприємства великих 

виробникiв продуктових харчових товарiв широкого вжитку, алкоголю. Всi платежi до 

бюджету i податки ПрАТ своєчасно i регулярно сплачує, але для розвитку 

пiдприємства вiльних коштiв не залишається. Конкуренцiя з кожного виду товарiв 

висока. Пiдприємство конкурує як з роздрiбними торговцями, що мають низькi цiни, 

так i з тими, що мають високi цiни. Оскiльки пiдприємство має можливiсть 

закуповувати товар великими партiями, то має перевагу низької оптової цiни у 

порiвняннi з роздрiбними торговцями. Таким чином, пiдприємство може продавати 

товари за цiнами, нижчими нiж цiни роздрiбних торговцiв, забезпечувати прибуток. 

Товариство також конкурує з торгiвельними пiдприємствами - ПМП "Метiнвест", ПМП 

"Рой". У бiльшостi випадкiв ПрАТ досить успiшно конкурує завдяки доступним цiнам, 

широкому асортименту та розширенням сфери послуг. Дiяльнiсть товариства залежить 

вiд сезонних змiн, а саме: зниження об"єму торгiвлi будiвельними матерiалами, 

металопрокатом, лакофарбованою продукцiєю, електротоварами в I кварталi i квiтнi 

мiсяцi щорiчно. Основними ринками збуту продукцiї товариства є установи освiти, 

житлово-комунальнi пiдприємства, приватнi пiдприємства, ремонтно-будiвельнi 

органiзацiї, фiзичнi особи. 

Станом на 31.12.2019 р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає 

854,0 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 3361,0 тис. грн., iнший додатковий 

капiтал - 6600,0 тис. грн., резервний капiтал - 25,0 тис. грн., збиток - 7765,0 

тис.грн. 



Збиток за звiтний перiод складає 1165,0 тис. грн.  

За 2019 р. Товариством отримано доходiв у сумi 2136,0 тис. грн. Найбiльшу частину 

в доходах складають доходи вiд надання послуг. 

Витрати Товариства за 2019 рiк складають 3301,0 тис. грн.  

Основними складовими витрат є витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi 

заходи, а також витрати щодо оплати послуг та придбання матерiалiв для ведення 

основної дiяльностi.   

 

 

 

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 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. Протягом 

2017 р. було придбано: машини контактної зварки - 2 штуки на суму 152 тис. грн, 

трансформатор на суму 29 тис. грн., охоронну сигналізацію на суму 20 тис. грн. У 

2018 р. було придбано: компресор на суму 446 тис. грн., телевізор на суму 16 тис. 

грн., електродвигуни - 4 штуки на суму 71 тис. грн. Протягом 2017 та 2018 років 

фактів відчуження активів не було.Товариство не планує значних iнвестицiй або 

придбань, пов'язаних з дiяльнiстю. У 2018 рокі придбання чи відчуження активів не 

було. У 2019 році придбали водяний насос для водонапірної вежі на суму 11 тис. 

грн., відчуження активів не було. 

 

 

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 

 
До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої, 

машини та обладнання, транспортнi засоби, iншi основнi засоби. Первiсна вартiсть 

основних засобiв на почток року складає 12070 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 

11681 тис.грн, машини та обладнання 207 тис.грн, транспортнi засоби 111 тис.грн, 

iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 43 тис.грн. Первiсна вартiсть основних 

засобiв на кiнець року складає 12084 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 11681 

тис.грн, машини та обладнання 218 тис.грн, транспортнi засоби 111 тис.грн, 

iнструменти та обладнання 28 тис.грн, iншi 43 тис.грн. Знос основних засобiв на 

початок року складає 7314 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 6956 тис.грн, машини 

та обладнання 200 тис.грн, транспортнi засоби 109 тис.грн, iнструменти та 

обладнання 28 тис.грн, iншi 21 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року 

складає 7672 тис.грн в т.ч. будинки та споруди 7311 тис.грн, машини та обладнання 

203 тис.грн, транспортнi засоби 109 тис.грн, iнструменти та обладнання 28 тис.грн, 

iншi 21 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв на початок року становить 57,6%, в 

т.ч. будiвлi i споруди - 56,5% , машини та обладнання - 95,7%, транспортнi засоби 

- 97,3%, iнструменти та обладнання 100,0% iншi основнi засоби - 50%. Ступiнь зносу 

основних засобiв на кiнець року становить 52,5%, в т.ч. будiвлi i споруди - 49.9%, 

машини та обладнання - 97.2%, транспортнi засоби - 98,1% iнструменти та обладнання 

100.0% iншi основнi засоби - 51.4%. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi 

вибуттям основних засобiв. Надiйшло обладнання 11 тис.грн. Нарахування амортизацiї 

основних засобiв проводилося згiдно вимог П(С)БО № 7 "Основнi засоби" iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. За звiтний перiод нараховано амортизацiї 358 



тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 355 тис.грн, машини та обладнання 3 тис.грн, 

транспортнi засоби 0 тис.грн, iнструменти та обладнання 0 тис.грн. 

Мiсцезнаходження основних засобiв:46019, м.Тернопiль, вул.Промислова, 20.Основнi 

засоби задiянi на 97 %. Планiв з приводу капiтального будiвництва найближчим часом 

пiдприємство не має. Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних 

негативних екологiчних наслiдкiв. Спосiб утримання - власнi кошти. Розширення або 

удосконалення основних засобiв товариство проводить по мiрi наявностi вiльних 

коштiв та залежить вiд суми отриманого чистого прибутку та потреб товариства. 

Екологiчнi питання не впливають на використання активiв.Утримання активiв 

пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. 

 

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. 

 

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, 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, 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) 

 
Для перiоду становлення ринку характерними є нестабiльнiсть попиту та пропозицiї, 

частi змiни у конкурентному середовищi тощо. Такий стан справ в економiцi України 

породжує закономiрну нестабiльнiсть цiлей i завдань пiдприємства, що в свою чергу, 

значно ускладнює оцiнку граничних можливостей пiдприємства в конкретнiй ситуацiї. 

Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений, тому ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" у своїй роботi практикує розробку оптимального плану на 

рiк. У майбутньому пiдприємство планує розширювати ринок збуту товарiв, покращити 

сервiсне обслуговування клiєнтiв, пiднесення рiвня виробництва продукцiї, 

покращення фiнансового забезпечення, покращення механiзацiї на складах товариства 

та умов працi у вiддiлах, якi б пiдвищили рiвень культури обслуговування клiєнтiв 

товариства. Перспективнi завдання пiд силу колективу працiвникiв ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" при незначних кадрових i органiзацiйних змiнах, а також за 

умови покращення законодавчої бази України, направленої на пiдтримку 



товаровиробникiв i забезпеченнi рiвних умов господарювання всiм суб"єктам 

господарської дiяльностi. 

 

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

дослідження та розробку за звітний рік 

 
Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в 

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

 

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 ПрАТ немає. Валютного рахунка 

Товариство немає. ПрАТ "Тернопільголовпостач" 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 2017 року власний капiтал товариства 

дорiвнює 819 тис грн., нерозподiлений збиток дорiвнює 6635 тис грн., активи усього 

дорiвнюють 111956 тис грн., дебiторська заборгованiсть складала 4835 тис. грн., 

довгостроковi зобов'язання 2062 тис. грн., поточнi зобов`язання i забезпечення 

склали 9055 тис грн.; станом на кiнець 2018 року власний капiтал товариства 

дорiвнює 854 тис грн., нерозподiлений збиток дорiвнює 6600 тис грн., активи усього 

дорiвнюють 11979 тис грн., дебiторська заборгованiсть складала 5189 тис. грн., 

довгостроковi зобов'язання 2062 тис. грн., поточнi зобов`язання i забезпечення 

склали 9035 тис грн.; станом на кінець 2019 року власний капiтал товариства 

дорiвнює 311 тис грн., нерозподiлений збиток дорiвнює 7765 тис грн., активи усього 

дорiвнюють 11601 тис грн., дебiторська заборгованiсть складала 5127 тис. грн., 

довгостроковi зобов'язання 2062 тис. грн., поточнi зобов`язання i забезпечення 

склали 9817 тис грн. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальні збори акціонерів д/н Згідно переліку акціонерів акціями Товариства володіють 334 акціонер. 

Наглядова рада 

Голова Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

Член Наглядової ради 

 

Левчук Олександр Іванович  

Марченко Володимир Олексійович 

Пилипчук Павло Петрович 

 

Виконавчий орган 

Голова правління 

Член правління 

Член правління 

 

Скібіцький Олександр Володимирович 

Яремчук Олег Ігорович 

Масна Марія Тадеївна 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

№ 

з/п 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові  

Рік 

народже

ння 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

  Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав  

Дата набуття 

повноважень та 

термін, на який 

обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Голова правлiння                                                                                     
Скiбiцький Олександр 

Володимирович                                                                                                                                                                                                                             
1979 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           19 

ПАТ "Тернопільголовпостач" 

01882806 

ПАТ "Тернопiльголовпостач" 

0188280 Голова правлiння 

Голова правління 

Голова правління 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Протягом звітного періоду посадовій особі було виплачено 61650,00 грн винагороди. Інших винагород, в тому числі у натуральній формі не виплачувалося. 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 члена 

правління  ПАТ "Тернопільголовпостач"(ідентифікаційний код- 01882806 , м. Тернопіль, вул. Промислова, 20). Загальний стаж роботи 19 років. Змін на посаді протягом 

звітного періоду не було. Посадову особу було призначено членом правління  Наглядовою радою згідно протоколу засідання наглядової ради Товариства №3 

від25.04.2017р на 3 роки. 

2 Член правлiння                                                                                       Яремчук Олег Iгорович                                                                                                                                                                                                                                          1980 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           17 

ТОВ "Атланта - Сервiс" 

31654883 

Директор 

Директор 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Протягом звітного періоду за виконання своїх обов'язків посадова особа винагороди не отримувала.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Посади, які обіймає особа протягом останніх п'яти років директора  ТОВ "Атланта - Сервiс". (ідентифікаційний код- 31654883 , м. Луцьк Волинська обл. 

вул. Ковельська 22 ). Загальний стаж роботи 17 років. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. Посадову особу було призначено членом правління  Наглядовою 

радою згідно протоколу засідання наглядової ради Товариства №3 від25.04.2017р на 3 роки. 

3 
Головний бухгалтер, 

член правлiння                                                                   
Масна Марiя Тадеївна                                                                                                                                                                                                                                           1964 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           36 

ПАТ "Тернопiльголовпостач" 

01882806 

Головний бухгалтер 

 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Протягом звітного періоду посадовій особі було виплачено 56 442,70 грн винагороди. Інших винагород,  в тому числі у натуральній формі не виплачувалося. 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 

головного бухгалтера  ПАТ "Тернопільголовпостач"(ідентифікаційний код- 01882806 , м. Тернопіль, вул. Промислова, 20). Загальний стаж роботи 36 років. Змін на посаді 



протягом звітного періоду не було. Посадову особу було призначено членом правління Наглядовою радою згідно протоколу засідання наглядової ради Товариства №3 від 

25.04.2017р на 3 роки. Особу призначено на посаду головного бухгалтера згідно наказу №120-к від 03.10.2006 р. на невизначений термін. 

4 
Голова Наглядової ради, 

представник акцiонера                                                        
Левчук Олександр Iванович                                                                                                                                                                                                                                      1971 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           22 

ТЗОВ "IК "Атланта" 

20148696 

Виконавчий директор 

Виконавчий директор 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. посадову особу було переобрано на наступний термін.  Протягом звітного періоду за виконання своїх обов'язків 

посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймає особа протягом останніх 

п'яти років виконавчий директор ТЗОВ "IК "Атланта"  (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект президента Грушевського, будинок 30). 

Загальний стаж роботи 22 років. Посадова особа є представником  акціонера ТОВ "Трудовий колектив "Рiвнекомунпостач". Змін на посаді протягом звітного періоду не 

було. 

5 
Член Наглядової ради, 

акцiонер                                                                       
Марченко Володимир Олесiйович                                                                                                                                                                                                                                  1975 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           19 

ТЗОВ "IК "Атланта" 

20148696 

Начальник вiддiлу 

Начальник відділу 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. посадову особу було переобрано на наступний термін.  Протягом звітного періоду за виконання своїх обов'язків 

посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймає особа протягом останніх 

п'яти років начальник відділу  ТЗОВ "IК "Атланта"  (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект  президента Грушевського, будинок 30). 

Загальний стаж роботи 19 років. Посадова особа є акціонером Товариства. Змін на посаді протягом звітного періоду не було. 

6 
Член Наглядової ради, 

акцiонер                                                                       
Пилипчук Павло Петрович                                                                                                                                                                                                                                        1979 Вища                                                                                                                                                                                                                                                           20 

ТЗОВ "IК "Атланта" 

20148696 

Начальник вiддiлу 

Начальник відділу 

25.04.2017 3 роки 

Опис 

Рішенням загальних зборів акціонерів 25.04.2017 р. посадову особу було переобрано на наступний термін.  Протягом звітного періоду за виконання своїх обов'язків 

посадова особа винагороди не отримувала. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади, які обіймає особа протягом останніх 

п'яти років начальник відділу  ТЗОВ "IК "Атланта"  (ідентифікаційний код- 20148696 , Волинська обл., місто Луцьк, Проспект президента Грушевського, будинок 30). 

Загальний стаж роботи 20 років. Посадова особа є акціонером Товариства. Змін на посаді протягом звітного періоду не було.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 

 

  Привілейовані 

іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Скiбiцький Олександр Володимирович 0 0 0 0 

Член правлiння Яремчук Олег Iгорович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер, Член 

правлiння 
Масна Марiя Тадеївна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Левчук Олександр Iванович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Марченко Володимир Олексiйович 500000 3.719674 500000 0 

Член Наглядової ради Пилипчук Павло Петрович 2000 0.01487869401 2000 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Для перiоду становлення ринку характерними є нестабiльнiсть попиту та пропозицiї, частi змiни у конкурентному 

середовищi тощо. Такий стан справ в економiцi України породжує закономiрну нестабiльнiсть цiлей i завдань 

пiдприємства, що в свою чергу, значно ускладнює оцiнку граничних можливостей пiдприємства в конкретнiй 

ситуацiї. Прогноз можливостей на тривалу перспективу надзвичайно ускладнений, тому ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" у своїй роботi практикує розробку оптимального плану на рiк. У 2020 роцi пiдприємство 

планує розширювати ринок збуту товарiв, покращити сервiсне обслуговування клiєнтiв, покращення фiнансового 

забезпечення, покращення механiзацiї на складах товариства та умов працi у вiддiлах, якi б пiдвищили рiвень 

культури обслуговування клiєнтiв товариства.. Перспективнi завдання пiд силу колективу працiвникiв ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" при незначних кадрових i органiзацiйних змiнах, а також за умови покращення 

законодавчої бази України, направленої на пiдтримку товаровиробникiв i забезпеченнi рiвних умов 

господарювання всiм суб"єктам господарської дiяльностi. 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

В цілому результати роботи за минулий рік задовільні. 

За станом на 31.12.2019 р. загальні активи Товариства в порівнянні з 2018 року не суттєво зменшилися (на 0,3 %). 

Зміна активів відбулася за рахунок: 

- зменшення дебіторської заборгованості за послуги; 

Станом на 31.12.2019 р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з  2018 року збільшилися,  на 787,0 тис. грн. 

Основні засоби та нематеріальні активи Товариства відображаються в обліку за первісною вартістю. 

Станом на 31.12.2019 р. у складі основних засобів не перебувають об'єкти, які знаходяться в заставі. 

Для оцінки списання запасів Товариство використовує згідно визначеної облікової політики метод ФІФО. 

Загальний розмір власного капіталу Товариства складає (311) тис. грн., з яких - статутний капітал - 3361,0 тис. грн., 

додатковий капітал - 4068,0 тис. грн., резервний капітал - 25,0 тис. грн., нерозподілений збиток -7765  тис.грн 

Додатковий та резервний капітал ПрАТ "Тернопільголовпостач" створено для покриття Товариством можливих 

збитків. 

Статутний капітал розподілений на 13442040 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Усі 

акції, що складають статутний капітал Товариства, повністю сплачені акціонерами у 

встановленомузаконодавством України порядку. 

Чистий збиток на одну акцію за результатами діяльності 2019 року складає(0,08667)грн., тобто чистий збиток за 

2019 рік складає 1165,0 тис. грн. 

За 2019 р. Товариством отримано від основної діяльності (операційна оренда активів) чистих доходів у сумі 2136,0 

тис. грн. 

Витрати Товариства за 2019 рік складають 3301,0 тис. грн. Основними складовими операційних витрат є 

собівартість реалізованих послуг та інші операційні витрати. 

Товариство перебувало у 2019 р. на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності - 3 група. При цьому, 

сплачувало єдиний податок за ставкою 3% та  є платником податку на додану вартість. 

 

 

 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 

похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Протягом звітного періоду Товариством не укладалися деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних 

цінних паперів. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Основним завданням Товариства у системі управління фінансовими ризиками є оптимізація портфеля боргових 

зобов'язань, а саме диверсифікації кредиторів та максимізації рівня показника дюрації (середньозваженого строку 

непогашеної заборгованості). Товариством створено резервний фонд  та фонд для виплат за невикористані 

відпустки попередніх років. Для зменшення фінансових ризиків Товариство використовує механізм диверсифікації 

активів. Товариство не використовує механізм хеджування у своїй діяльності. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 

ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Діяльність Товариства схильна до цінового, кредитного  ризику. ризику ліквідності та ризику грошових потоків. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

У Товариства відсутній власний Кодекс корпоративного управління. У своїй діяльності для захисту прав 

акціонерів Товариство керується власним Статутом, Законом України "Про акціонерні товариства" та Рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955.  



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не застосовує кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншого кодексу корпоративного управління. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільголовпостач"  Рішення НКЦПФР № 955 від 

22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом 

всього звітного року.  

Товариство не застосовувало практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 

частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 

якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 

корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 

Принципи корпоративного управління (Статут ПрАТ "Тернопільголовпостач"; Рішення НКЦПФР № 955 від 

22.07.2014 р.; Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р.) дотримувалися Товариством протягом 

всього звітного року.  

Відхилень протягом 2019 р. не було. 

Товариством не приймалося рішення про не застосовування окремих положення вищезазначених документів. 

 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   

Дата проведення 16.04.2019 

Кворум зборів 82.1441928 

Опис Загальний опис прийнятих на зборах рiшень: 

1.  Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.  

Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в такому складi: голова лiчильної комiсiї: -  Задорожна I.I., члени 

лiчильної комiсiї: - Рейко С.А., Трач I.В. 

2.  Обрання голови та секретаря зборiв.  

Рiшення: Обрати: Голова зборiв - Масна М.Т.,  секретар зборiв - Масний З.I. 

3.  Розгляд та затвердження звiту голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2018 рiк.  

          Рiшення: Затвердити звiт Голови правлiння за 2018 рiк. 

4.  Розгляд та затвердження звiту Голови Наглядової ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

Рiшення: Затвердити звiт Голови Наглядової ради за 2018 рiк. 

5.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.  

Рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 

6.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Голови Наглядової ради, Голови правлiння.  

Рiшення:Визнати роботу Правлiння Товариства, Наглядової ради задовiльною. 

7.  Про покриття збиткiв Товариства за наслiдками дiяльностi 2018 року. 

1.  Рiшення: Затвердити порядок покриття збиткiв Товариства за 2018 рiк. 

 

 

Порядок денний сформований наглядовою радою Товариства. Пропозицiй до перелiку питань порядку 

денного не надходило. 

Позачерговi Загальнi збори Товариства у 2019 р. не проводились. 

 

 

 

 

 



 

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

звітному році ? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

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

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 

акцій 
  X 

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

звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше д/н 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) Позачерговi збори не скликались 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Усі скликані 

чергові загальні збори було проведено. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Позачерговi збори не скликались 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член 

наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Так* Ні* 

Левчук Олександр Iванович    X Голова Наглядової ради організовує її роботу, 

скликає засідання Наглядової ради та головує на 

них, здійснює інші повноваження, передбачені 

Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

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 Директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

9) прийняття рішення про відсторонення 

Директора Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Директора;  

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) 

депозитарної установи та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її 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) 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. 

 



Марченко Володимир Олесiйович  X 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 Директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

9) прийняття рішення про відсторонення 

Директора Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Директора;  

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) 

депозитарної установи та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її 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) 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. 

 

Пилипчук Павло Петрович  X 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 Директором Товариства, 

встановлення розміру його винагороди; 

9) прийняття рішення про відсторонення 

Директора Товариства від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово 

здійснюватиме повноваження Директора;  

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) 

депозитарної установи та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розміру оплати її 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) 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. 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Наглядова рада у 2019 році провела 5 засідань :  20.02.2019 р.,26.03.2019 р. 01.04.2019р., 26.04.2019 р., 10.07.2019 

р., 17.11.2019 р. 

Загальний опис прийнятих рішень: затвердили штатний розпис; затвердили ряд необхідних дій для проведення 

річних загальних зборів Товариства; визначили дати для складання переліків акціонерів для: надсилання 

повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, реєстрації на загальних зборах акціонерів та виплати 

дивідендів; затвердили проект порядку денного, проекти рішень та порядок денний річних загальних зборів 

акціонерів; затвердили текст повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів; обрали 

реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів; затвердили форму та текст 

бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів; затверджено річний звіт Товариства за 2018 рік. 

 

 

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 

наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 

Товариство не володіє інформацією про процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень. 

Діяльність Наглядової ради спрямована на покращення фінансового та господарського стану Товариства. 

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                       X   



З винагород   X   

Інші (запишіть)                                         д/н   

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
Комiтетiв у товариствi не створено. 

 

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

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилась. У складі Наглядової ради немає незалежних 

членів. Комітетів у складі Наглядової ради не створено. Наглядова рада намагається 

виконувати усі завдання та цілі поставлені перед нею. 

 

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 

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      д/н 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правління - Скібіцький Олександр 

Володимирович 

Член правління - Масна Марія Тадеївна 

Член правління - Яремчук Олег Вікторович 

 

 

 

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства, є Правління. Голова та члени 

Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на 

строк 3 (три) роки. 

Голова Правління Товариства має право: 

1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти 

Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку 

органами державної влади та місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, 

а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 

2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати 

(підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з 

урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів 

(правочинів, угод), які встановлені Статутом Товариства. 

3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом 

виступати розпорядником коштів та майна Товариства. 

4. Видавати довіреності на право вчинення дій і 

представництво від імені Товариства. 

5. Приймати на роботу та звільняти працівників 

Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 

стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права 

і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які 

інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо 

працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові 

договори з керівниками філій та представництв. 

6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї 

компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в 

Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання 

всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а 

також керівниками філій та представництв. 

7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або 

часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб 

від імені Товариства приймати участь в органах управління таких 

юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені 

Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо 

питань, які розглядаються органами управління таких юридичних 

осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких 

юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статути таких 

юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви 

про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. 

До компетенції Правління належить: 

1. Прийняття рішень з будь-яких питань, що пов'язані з 

діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, 

передбаченої Статутом Товариства та статутами дочірніх 

підприємств; 

2. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці 

працівників Товариства, філій та представництв відповідно до 

затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-

управлінської структури Товариства; 

3. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі 

стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо 

керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці 

керівників філій чи представництв Товариства; 

4. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю 

філій та представництв Товариства (крім положень про філії та 

представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої 

Статутом Товариства та положеннями про філії та 

представництва; 

5. Затвердження переліку майна, яке передається філіям 

(представництвам), прийняття рішення про повернення майна 

Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто 

їхніми керівниками для Товариства; 



6. Формування поточних планів діяльності Товариства, 

включаючи фінансові та виробничі питання; 

7. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 

Товариства проекту колективного договору, забезпечення 

виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з 

умовами колективного договору; 

8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 

Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, 

так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними 

особами; 

9. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням 

поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції 

чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами 

Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції 

Наглядової ради та Загальних зборів. 

 

 

 
Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис прийнятих на 

них рішень; 

інформація про результати 

роботи виконавчого органу; 

визначення, як діяльність 

виконавчого органу 

зумовила зміни у фінансово-

господарській діяльності 

товариства. 

Виконавчий орган у Товаристві колегіальний, у зв'язку з цим рішення 

приймаються на засіданнях, та на підставі рішень складаються протоколи. 

Протягом року були підписані протоколи по управління кадрами, господарським 

та фінансовим станом Товариства. Завдяки плідній співпраці Виконавчого 

органу Товариство у звітному періоді отримало прибуток від своєї діяльності. 

Оцінка роботи виконавчого 

органу 

Виконавчий орган Товариства є колегіальним. Правління здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства. Правління є компетентним та ефективним при 

управлінні діяльністю Товариства, про що свідчить фінансовий результат 

Товариства. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, 

визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати 

винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням 

про Наглядову раду, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені 

Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням 

Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Член Наглядової 

ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження 

іншій особі. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну 

дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради 

продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. 

 

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління 

(колегіальний виконавчий орган).  

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою. 

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової.  

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада 

вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів 

Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним 

законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства. 

 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 

створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

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 
Ні 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 
Ні Ні Ні Так 

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 Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       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 порядок розподілу прибутку                  X 



Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Ні Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 5 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Так Ні Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Ні Так 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                         д/н 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 

відсотками голосуючих акцій 
  X 

Інше (запишіть)                                         Ревiзiйна комiсiя у Товариствi не створена. 

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 ТОВ "Трудовий колектив "Рiвнекомунпостач" 31580698 67.823899 

2 Данкін Олександр Олександрович 3011503938 5.57951 

3 Перетяка Юлія Олегівна 3329107742 8.428549 

 



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

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

13442040 5782391 

Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про 

депозитарну систему України". 

Цінні папери власників, які не уклали з 

депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунка в цінних паперах від 

власного імені, не враховуються при визначенні 

кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

 

12.10.2014 

Опис  

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

  
 

Посадові особи Товариства обираються (призначаються) на посаду  та звільняються з посади у порядку, 

передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства, 

що регулюють діяльність відповідного органу управління. 

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на 

строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня 

проведення найближчих Загальних зборів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом 

кумулятивного голосування.  

Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 

припиняються:  

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;  

- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 

можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;  

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів 

Наглядової ради.  

 

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Наглядова рада 

вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів 

Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним 

законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства. 

Трудовий договір, що укладається з кожним членом Правління та Головою Правління, від імені Товариства 

підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. .Повноваження Голови та 

членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких 

підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена 

Правління.  Компенсація у разі звільнення станоить: голова правління 8.600 тис. грн., головний бухгалтер - 7.300 

тис. грн. (інших компенсацій та винагород внутрішніми документами не передбачино). 

 

 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 

Наглядова рада є колгільним органом управління Товариства. Кожен член наглядової ради має 1 голос при 

прийнятті нею рішення. 

До компетенції Членів Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим 

Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. 

До виключної компетенції Членів Наглядової ради належить:  

1.  Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 

2.  Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку 

денного та проектів рішень 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 продаж раніше викуплених Товариством акцій;  

4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 

25 відсотків вартості активів Товариства;  

5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  

6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;  

7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства;  

8. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами 

Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;  

9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) 

головуючого та секретаря Загальних зборів;  

10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів;  

12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, 

та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту 

Товариства;  

13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), 

про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) 

Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків 

до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх 

підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє 

Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) 

підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) 

підрозділи Товариства;  

14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства;  

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;  

16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

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

17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

19. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих 

акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;  

20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби 

внутрішнього аудиту); 

21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; 

22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та 

підготовки; 

23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заінтересованість; 

24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим 

Статутом; 

25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; 

26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства; 

27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх 

договорів): 

27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних 

ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за відповідним 

правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.; 

27.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує суму, еквівалентну 

100000 грн., за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб; 



27.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем і 

ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним правочином перевищує суму, 

еквівалентну 100000 грн.; 

27.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, 

еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого 

правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам 

Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень); 

27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний 

рік за таким правочином перевищує суму, еквівалентну 100 (сто) тисяч доларів США за офіційним курсом, який 

діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого 

майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких 

погоджень); 

27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.; 

27.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких 

діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може 

здійснюватися іншою особою; 

27.8. про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток 

Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. 

28. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію 

про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; 

29. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, 

філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх 

підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим 

внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного 

законодавства України; 

30. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) 

Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів): 

30.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) 

нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна 

(вартість) яких за відповідним правочином перевищує суму, еквівалентну 100000 грн.; 

30.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем на суму, що перевищує 

суму, еквівалентну 100000 грн. за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб; 

30.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи 

майновим поручителем і ціна (вартість) предмета (об'єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним 

правочином перевищує суму, еквівалентну 50000 грн.; 

30.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього 

підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою. 

31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших 

об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення 

(реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх 

підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних 

осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, 

частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення 

та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх 

підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) 

підрозділи дочірніх підприємств Товариства;  

32. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів 

про виконання цих планів; 

33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності  дочірніх 

підприємств; 

34. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, 

переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств); 

35. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 

36. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором 

Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства; 

37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або 

Статутом Товариства.  

38. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами 

Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. 

39. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право: 

40. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства; 

41. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх 

підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності. 

42. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Правлінням чи Головою Правління, якщо таке 

рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може 

заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства. 

43. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх 

завдань. 



До компетенції Членів Правління належить: 

1. Прийняття рішень з будь-яких питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, 

передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 

2. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв 

відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; 

3. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) 

щодо керівників філій та представництв, визначення умов оплати праці керівників філій чи представництв 

Товариства; 

4. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії 

та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та 

представництва; 

5. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення 

майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 

6. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 

7. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення 

виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 

8. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому 

Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 

9. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його 

компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не 

входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 

 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 

зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
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§ 1. Вступний параграф 

Нами проведена перевірка інформації, що викладена у Звіті про корпоративне управління Приватного 

акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" (далі Товариство), згідно вимог статті 401  Закону України "Про 

цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 

глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі - Положення №2826). 

Дана перевірка включала висловлення думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII 

додатка 38 до Положення №2826, а також перевірку інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII 

додатка 38 до Положення №2826, зокрема: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

2) пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент 

відхиляється і причини таких відхилень; 

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

4) інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента, інформацію про проведені засідання та 

загальний обсяг прийнятих на них рішень; 

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

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 

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

емітента; 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

9) повноваження посадових осіб емітента. 

 

§ 2. Визначення критеріїв предмета завдання 

При виконанні завдання застосовувались прийнятні критерії необхідні для достатньо послідовного оцінювання 

предмета завдання в контексті професійного судження. Прийнятність критеріїв визначалася в контексті обставин 

завдання. Також застосовувалися критерії, які містяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:  

o Міжнародні стандарти з надання впевненості; 

o Положення (стандарти) бухгалтерського обліку;  

o Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; 

o Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";  

o Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV зі змінами та 

доповненнями;   

o Закону України "Про акціонерні товариства" 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та            доповненнями;  

o Directive on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of 

undertakings of the European parliament and of the council of 26 June 2013 N 2013/34/EU  

o Інше 

Джерела застосованих критеріїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо складання Звіту про 

корпоративне управління, а саме: Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. (в редакції 

від 01.01.2020 р.). 



Використання застосованих критеріїв, розроблених з регуляторними цілями, передбачено статтею 40? Закону 

України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог 

Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826), згідно яких аудитор повинен перевірити інформацію 

пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-

9. 

Аудитор звертає увагу користувачів про вищенаведене та зазначає, що визначені вище критерії застосовуються  

виключно до інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) 

інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку згідно до приписів статті 40  ЗУ "Про цінні папери та фондовий 

ринок". 

 

§ 3. Мета та обсяг завдання з надання впевненості 

Відповідно до діючого законодавства приватні акціонерні товариства складають Звіт про корпоративне управління 

та розкривають інформацію у цьому звіті у відповідності до встановлених критеріїв. 

Метою нашого завдання було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне 

управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства, та складання такого 

Звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості. Разом з тим, 

вона не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості згідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве 

викривлення у випадку його існування. Такі викривлення можуть виникнути та бути результатом шахрайства або 

помилки. Вони будуть суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони зможуть 

вплинути на рішення користувачів, які будуть прийматися на основі інформації Звіту про корпоративне 

управління. Тому виконуючи завдання з надання впевненості згідно до вимог МСЗНВ 3000, ми користуємося 

професійним судженням та професійним скептицизмом всього завдання. 

Також ми при виконанні завдання: 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та 

отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включити змову, підробку, навмисні приписки, невірні твердження та 

нехтування заходами внутрішнього контролю; 

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується завдання з надання впевненості, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

o оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, виконаних управлінським 

персоналом; 

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з 

розкриттям інформації, а також те, чи відображає ця інформація Звіту про корпоративне управління операції та 

події, котрі були покладені в основу її складання так, що досягнути достовірного відображення. Ми повідомляємо 

тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур 

виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені в ході виконання такого 

завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, котрі були виявлені; 

o ми надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги 

щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, котрі могли би обґрунтовано вважатися 

такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, що відповідних застережних заходів. З 

усього переліку питань, інформація щодо яких надавалися тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми 

визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації 

Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, що є ключовим питанням виконання 

такого завдання. 

 

§ 4. Визначення значних властивих обмежень 

Минула оцінка ефективності не є відповідною для майбутніх періодів у наслідок ризику того, що внутрішній 

контроль може стати не відповідним через зміни умов або через те, що ступінь відповідності політиці чи 

процедурам може погіршитися.  

Обмеження часу та обсягу робіт Аудитора не дають змоги отримати докази необхідні для зменшення ризику 

завдання з надання впевненості до прийнятного рівня. Завдання виконувалося з наданням обмеженої впевненості.  

Аудитор використовував надану Підприємством інформацію стосовно Звіту керівництва та Звіту з корпоративного 

управління як базову. Аудиторська перевірка проводилася без залучення сторонніх технічних фахівців.  

Даний Звіт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується конкретними користувачами. 

 

§5. Відповідальність управлінського персоналу 

 Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування Товариства. Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне 

подання  Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту 

керівництва відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а також фінансової інформації у 

відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року 

№996-XIV зі змінами та доповненнями та згідно з Міжнародним стандартом аудиту 200 "Загальна мета 

незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно з Міжнародними стандартами аудиту". Його 

відповідальність охоплює: розробка, впровадження та використання внутрішнього контролю для підготовки та 

достовірного представлення даних звіту, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки 



тощо, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають 

обставинам. 

 

§ 6. Відповідальність аудитора 

Аудитор несе відповідальність за формування та висловлення думки стосовно предмету завдання. Виконання 

завдань здійснюється з дотриманням вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, 

що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні 

послуги, встановлених політик і процедур внутрішньогосподарської системи контролю якості. Нашою 

відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про  корпоративне управління (пункти 5-

9, відповідно до статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") на основі результатів 

проведеної перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Міжнародними стандартами з надання впевненості 

(далі - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної 

фінансової інформації"  дотримуючись вимог з надання впевненості, незалежності та інших етичних вимог, 

викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності 

та незалежної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.  

 

§ 7. Застосовані вимоги контролю якості 

В процесі прийняття та виконання цього завдання аудитори враховували політику та процедури системи контролю 

якості, котра розроблена аудиторською фірмою ТОВ "Тер Аудит" згідно до вимог Міжнародного стандарту 

контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші 

завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості в 

аудиторській фірмі ТОВ "Тер Аудит" є отримання достатньої впевненості у тому, що сама фірма та її персонал 

діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог та Звіти, які надаються фірмою 

або партнерами із завдання, відповідають обставинам. 

 

§ 8. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог 

 Ми виконували завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу 

відповідальність згідно з цим стандартом викладено в § 6 Відповідальність аудитора цього Звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та ЗУ "Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність" до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про 

корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, які ґрунтуються на 

фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та незалежної ретельності, 

конфіденційності та професійної  поведінки. 

 Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. 

 

§ 9. Перегляд виконаної роботи 

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у 

Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають 

заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 

Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог 

статті  401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне 

управління та  отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9. 

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, був направлений на: 

- отримання розуміння діяльності Товариства як середовища функціонування системи корпоративного 

управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого 

органу, особливості функціонування органу контролю (ревізора або ревізійної комісії); 

- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів 

корпоративного управління; 

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Товариства; 

- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або 

тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря; 

- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства: 

наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора; 

- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність 

колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства. 

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку (звіту), який ґрунтується на аудиторських доказах, 

отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу 

корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, 

протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові 

угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів. 

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи 

контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою ТОВ "Тер Аудит" відповідно до вимог Міжнародного 

стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а 

також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". 



Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність 

згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання 

обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про 

корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. 

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 

Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" за 2019 рік, що включає опис основних 

характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень 

посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне 

управління складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону 

України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів" і узгоджується з інформацією, що міститься у внутрішніх 

корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2019 р. 

Інша інформація Звіту про корпоративне управління 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про 

корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 

до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 

03.12.2013р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі - інша інформація Звіту про корпоративне 

управління). 

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає: 

1. посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; 

б) інший кодекс корпоративного управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати; 

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги. 

2. якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він 

відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прийняло рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких 

дій; 

3. інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; 

4. персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, їхніх 

комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про 

корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.  

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне 

управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією 

Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання 

впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані 

повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми вважаємо, що інша 

інформація, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок" повністю розкрита у Звіті про корпоративне управління у відповідності до вимог статті 40-1 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та відповідає дійсному стану корпоративного управління в 

ПрАТ "Тернопільголовпостач". 

      

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті  40? Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

№3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 

Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про 

корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" розкрита вірно та 

відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві. 

 

 

§ 10. Висловлення думки 

 

Думка щодо інформації, зазначеної у  Звіті про корпоративне управління за 2019 рік: Приватне акціонерне 

товариство "Тернопільголовпостач" дотрималося в  усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України "Про 

акціонерні товариства", статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному 

стану корпоративного управління в товаристві. 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА АУДИТОРА 

 



Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Тер Аудит" 

Код ЄДРПОУ 21141644 

Місцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопіль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 06.10.1994 р. за № 1 

646 120 0000 000324 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 

послуги  Свідоцтво № 0378 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. за № 98 . 

Термін дії Свідоцтва продовжено до 26.11.2020 р. за рішенням Аудиторської палати №317/4 від 26.11.2015 р. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про перевірку системи контролю якості аудиторських послуг Свідоцтво № 

249/5 видане за рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2012 р. Термін дії Свідоцтва до 31.12.2022 р. 

Директор Лучко Михайло Романович 

Аудитор, керуючий партнер  Сертифікат аудитора - Серія "А" № 001226, виданий на підставі рішення 

Аудиторської палати України від 28 квітня 1994 р. за № 14. Термін дії  сертифікату продовжений до 28 квітня 2023 

р. згідно  рішення Аудиторської палати України від 29 березня 2018 р. за №356/2. Номер реєстрації у реєстрі 

аудиторів №102118, член Ради незалеєних бухгалтерів та аудиторів України,  член  Федерації професійних 

бухгалтерів та аудиторів України 

Контактний телефон +38 - 0352 - 43-23-23 

Страхування аудиторських ризиків Страховий сертифікат до договору добровільного страхування 

Цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами №3452002 від 

17.04.2019р. 

 

 

Підстава для проведення перевірки - договір від 02.01.2020 р. 

Акт надання послуг від 31.03.2020р. 

Директор - аудитор, керуючий партнер                                                          Лучко М. Р. 

 

 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

ТОВ "Трудовий колектив 

"Рiвнекомунпостач" 
31580698 

Україна 33010 Рiвненська область д/н 

м. Рiвне Артилерiйська, 3А 
9116916 67.823899 9116916 0 

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

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Данкiн Олександр Олександрович 750000 5.57951 750000 0 

Перетяка Юлiя Олегiвна 1132969 8.42854953564 1132969 0 

Усього 10999885 81.831961517746 10999885 0 

 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками 

фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за 

такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 

пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію цінних 

паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 

резидента або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до зміни (у 

відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після зміни 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 24.03.2020 Перетяка Юлія Олегівна д/н 0.000 8.429 

Зміст інформації в описовій формі 

Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства 

станом на 18.03.2020 (отримано вiд ПАТ "НДУ" 24.03.2020 року) стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй;, а саме: 

- фiзична особа Перетяка Юлiя Олегiвна прямо набула 8.428549 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 14.791395% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

-до набуття частка складала 0% в загальний кiлькостi акцiй та 0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Емiтент не володiє датою про змiну порогового значення пакета акцiй, який належить акцiонеру. 

2 24.03.2020 Данкiн Олександр Олександрович д/н 5.580 5.580 

Зміст інформації в описовій формі 

Згiдно даних перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв акцiонерного товариства 

станом на 18.03.2020 (отримано вiд ПАТ "НДУ" 24.03.2020 року) стало вiдомо про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй;, а саме: 

- фiзична особа Данкiн Олександр Олександрович володiє розмiомр пакета акцiй, який став меншим пороговому значенню 5,579510 % в загальнiй кiлькостi акцiй та 9,791571% в 



загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

- до зменшення порогового значення володiв 5,579510% в загальний кiлькостi акцiй та 11,259198% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Емiтент не володiє датою про змiну порогового значення пакета акцiй, який належить акцiонеру. 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) 
Номінальна вартість 

(грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 13442040 0.25 

Кожна проста акція надає акціонеру 

- її власнику однакову сукупність 

прав, включаючи право: 

1) брати участь в управлінні 

Товариством; 

2) отримувати інформацію про 

господарську діяльність Товариства 

згідно чинного законодавства, цього 

Статуту та внутрішніх положень; 

3) отримувати дивіденди; 

4) вимагати обов'язкового викупу 

Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та 

порядку, передбачених чинним 

законодавством України та 

внутрішніми документами 

Товариства; 

5) отримувати, у разі ліквідації 

Товариства, частину його майна або 

вартості частини майна Товариства; 

6) реалізовувати інші права, 

встановлені Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери Товариства зобов'язані: 

1) дотримуватись Статуту, інших 

внутрішніх документів Товариства 

та виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів управління 

Товариством; 

2) виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, у тому числі, 

пов'язані з майновою участю; 

3) оплачувати акції у розмірі, 

Публічна пропозиція відсутня, 

здійснювалося приватне розміщення 

акцій. Акції товариства не допущені до 

торгів на жодній фондовій біржі в 

частині включення до біржового 

реєстру. 



порядку та засобами, передбаченими 

Статутом; 

4) не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

Товариства; 

5) нести інші обов'язки, встановлені 

цим Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери мають переважне право 

на придбання розміщуваних 

Товариством Акцій пропорційно 

частці, належних їм Акцій у 

загальній кількості Акцій (крім 

випадку прийняття Загальними 

зборами рішення про 

невикористання такого права). 

Акціонери мають переважне право 

на придбання Акцій, що 

пропонуються іншими Акціонерами 

до продажу третій особі, за 

виключенням випадків відчуження 

Акцій афілійованим Кожна проста 

акція надає акціонеру - її власнику 

однакову сукупність прав, 

включаючи право: 

1) брати участь в управлінні 

Товариством; 

2) отримувати інформацію про 

господарську діяльність Товариства 

згідно чинного законодавства, цього 

Статуту та внутрішніх положень; 

3) отримувати дивіденди; 

4) вимагати обов'язкового викупу 

Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та 

порядку, передбачених чинним 

законодавством України та 

внутрішніми документами 

Товариства; 

5) отримувати, у разі ліквідації 



Товариства, частину його майна або 

вартості частини майна Товариства; 

6) реалізовувати інші права, 

встановлені Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери Товариства зобов'язані: 

1) дотримуватись Статуту, інших 

внутрішніх документів Товариства 

та виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів управління 

Товариством; 

2) виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, у тому числі, 

пов'язані з майновою участю; 

3) оплачувати акції у розмірі, 

порядку та засобами, передбаченими 

Статутом; 

4) не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

Товариства; 

5) нести інші обов'язки, встановлені 

цим Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери мають переважне право 

на придбання розміщуваних 

Товариством Акцій пропорційно 

частці, належних їм Акцій у 

загальній кількості Акцій (крім 

випадку прийняття Загальними 

зборами рішення про 

невикористання такого права). 

Акціонери мають переважне право 

на придбання Акцій, що 

пропонуються іншими Акціонерами 

до продажу третій особі, за 

виключенням випадків відчуження 

Акцій афілійованим особам 

Акціонерів. 

 



Примітки д/н 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.04.2011 14/19/1/11 Західне ТУ НКЦПФР UA4000120075 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
0.25 13442040 3360510.00 

100.000000000

000 

Опис 

На зовнiшнiх ринках торгівля акцiями товариства не здiйснювалась, факти включення/виключення акцій Товариства до/з біржового реєстру фондової біржі 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. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.04.2011 14/19/1/11 UA4000120075 13442040 3360510.00 7659649 0 0 

Опис 

Згідно Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

 

 



   XIII. 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 4756.000 4409.000 0.000 0.000 4756.000 4409.000 

- будівлі та споруди 4725.000 4370.000 0.000 0.000 4725.000 4370.000 

- машини та обладнання 7.000 15.000 0.000 0.000 7.000 15.000 

- транспортні засоби 2.000 2.000 0.000 0.000 2.000 2.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 22.000 22.000 0.000 0.000 22.000 22.000 

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 4756.000 4409.000 0.000 0.000 4756.000 4409.000 

 

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

12070,0 тис. грн., сума нарахованого зносу - 7314,0 тис. грн. За звiтний перiод 

нарахована амортизацiя становить 358 тис. грн. Первiсна вартiсть об'єктiв основних 

засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 12081 тис. грн. Сума нарахованого зносу 

становить 7672 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 60,60%. 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 - 96,80%. 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 97%. 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 11 тис. грн., в тому числi у розрiзi груп.: будинки та споруди - 

0 тис грн., машини  та  обладнання  - 11 тис. грн.,інші матеріальні активи - 0 

тис.грн. Інвентаризацію основних засобів було проведено станом на 1 листопада  

2019 р. У звітному періоді не було. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) -311 854 

Статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 3361 3361 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та 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: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(-311.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 

капіталу(3361.000 тис.грн. ).Згідно  статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 

зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні 

зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний 

капітал АТ на кінець звітного періоду становить  1523 тис.грн.Це свідчить про те, що  згідно статі 

155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

 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 59.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 11853.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 11912.00 Х Х 

Опис Фiнасування дiльностi товариства проводиться за рахунок власних коштiв товариства. Станом на кiнець 

звiтного року Поточнi зобов`язання i забезпечення всього дорiвнюють 11912 тис. грн. в т.ч. 59 тис грн - 

зобов`язання за розрахунками з бюджетом, 3581 тис. грн - iншi поточнi зобов`язання; 5928 тис.грн. - 

поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 5 тис. грн. - з оплати працi; 20 тис. грн. 

- розрахунки зi страхування; 8 тис. грн. - з учасниками; 249 тис. грн. - з одержаних авансiв; 2062 тис.грн. 

-iншi довгостроковi забов'язаннях. Подiї, що потребують корегування активiв та зобов'зань Товариства 

внаслiдок виникнення умовних зобоя'зань та умовних активiв, наразi вiдсутнi. Дiяльнiсть емiтента 

спрямована на зменшення заборгованостi по зобов'заннях. 

 



6. 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 юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04071 УКРАЇНА д/н м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 

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 дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

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 

Публiчне акцiонерне товариство "Кредобанк" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

09807862 

Місцезнаходження 79026 Україна д/н м.Львiв вул. Сахарова, 78 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

АЕ 286595 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 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 Публiчне акцiонерне товариство "Кредобанк" (79026, м. Львiв, 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. (термiн дiї з 12.10.2013 необмежений). Депозитарна 

установа надає послуги згiдно договору про обслуговування рахункiв у 

цiнних паперах власникам № 29-ДМ вiд 16.10.2015 р. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21131551 

Місцезнаходження 46008 Україна д/н м. Тернопiль 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 (0352)43-00-23 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

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

26.01.2001 року i продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 

24.09.2015 року до 24.09.2020 року. Аудиторськi послуги надаються 

вiдповiдно до укладеного договору з Договiр з надання впевненостi № 7-КУ 

про надання послуг  з перевiрки дотримання вимог законодавчих та 

нормативних актiв «12» березня 2019 року , мiж ПрАТ 

«Тернопiльголовпостач» та  ТзОВ Аудиторська фiрма "Консул", щодо 

проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 Україна д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM, DR/000 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший 

документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку 

Опис Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР 

та оприлюднення на фондовому ринку регульованої iнформацiї. 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

за ЄДРПОУ 01882806 

Територія  ТЕРНОПIЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І 

НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

за КВЕД 41.20 

Середня кількість працівників  10   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 46019 Тернопiльська область Тернопiль Промислова, 20, т.0352 25 

45 40 

 

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 2019 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 -- -- 

-- 

первісна вартість 1001 1 1 1 

накопичена амортизація 1002 1 1 1 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 17 

Основні засоби 1010 4756 4409 7015 

первісна вартість 1011 12070 12081 12822 

знос 1012 7314 7672 5807 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 4756 4409 7032 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 134 170 

1226 

Виробничі запаси 1101 108 144 186 

Товари 1104 26 26 1040 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 1402 1276 

655 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 3605 3700 

2928 

з бюджетом 1135 -- -- -- 

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

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 135 109 98 

Поточні фінансові інвестиції 1160 1833 1833 1833 

Гроші та їх еквіваленти 1165 67 62 5 

Рахунки в банках 1167 67 62 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 

Інші оборотні активи 1190 47 42 7 

Усього за розділом II 1195 7223 7192 6752 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

16730 

Баланс 1300 11979 11601 30514 



  



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 3361 3361 

3361 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- -- 

Додатковий капітал 1410 4068 4068 4068 

Резервний капітал 1415 25 25 25 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6600 -7765 -1495 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Усього за розділом I 1495 854 -311 5959 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 2062 2062 2062 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 12216 

Усього за розділом II 1595 2062 2062 14278 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 -- -- 

2367 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 5927 5928 6928 

розрахунками з бюджетом 1620 41 59 22 

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

розрахунками зі страхування 1625 4 5 8 

розрахунками з оплати праці 1630 16 20 16 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 251 249 

36 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 8 8 

8 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 2816 3581 892 

Усього за розділом IІІ 1695 9063 9850 10277 

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

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 11979 11601 30514 

 

 
Станом на 31.12.2019р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 

2018р. суттєво меншелось на 0,3% i вiдповiдно складають 11601 тис.грн. Зменшення 

активiв вiдбулось, в основному за рахунок ззменшення дебюторської заборгованостi. 

 

 

Голова правлiння ________________ Скiбiцький Олександр Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Масна Марiя Тадеївна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

за ЄДРПОУ 01882806 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 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 2136 2203 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (--) (--) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 2136 2203 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 -- -- 

Адміністративні витрати  2130 (300) (264) 

Витрати на збут 2150 (2167) (1002) 

Інші операційні витрати  2180 (834) (902) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 -- 35 

     збиток   2195 (1165) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 -- -- 

Фінансові витрати  2250 (--) (--) 

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

Інші витрати  2270 (--) (--) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 -- 35 

збиток 2295 (1165) (--) 

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

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 35 

     збиток  2355 (1165) (--) 

 

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 -1165 35 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1448 323 

Витрати на оплату праці 2505 544 479 

Відрахування на соціальні заходи 2510 117 104 

Амортизація 2515 358 360 

Інші операційні витрати 2520 834 902 

Разом 2550 3301 2168 

 

 

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 13442040 13442040 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 13442040 13442040 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.08667000) 0.00260000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.08667000) 0.00260000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
Чистий збиток за звiтний перiод складає 1165 тис.грн. за 2019р. Товаристом 

отримано чистий дохiд в сумi 2136 тис.грн. Найбiльшу частину в доходах складають 

доходи вiд основної дiяльностi. Витрати Товариства за 2019 рiк складають 3301 

тис.грн. Основними складовими операцiйних витрат є матерiальнi затрати та iншi 

операцiйнi витрати. 

 

 

Голова правлiння ________________ Скiбiцький Олександр Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Масна Марiя Тадеївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

за ЄДРПОУ 01882806 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 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 2688 2209 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

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

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Інші надходження 3095 763 71 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (1381) (1304) 

Праці 3105 (437) (386) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (117) (104) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1495) (530) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (225) (260) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (1270) (270) 

Інші витрачання 3190 (26) (4) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -5 -48 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

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

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -- -- 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -5 -48 

Залишок коштів на початок року 3405 67 115 

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

Залишок коштів на кінець року 3415 62 67 

 
Залишок коштiв на кiнець року становить 62 тис.грн. 

 

 

Голова правлiння ________________ Скiбiцький Олександр Володимирович 

 (підпис)  



   

Головний бухгалтер     ________________ Масна Марiя Тадеївна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

за ЄДРПОУ 01882806 

 

Звіт про власний капітал 

за 2019 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 3361 -- 4068 25 -6600 -- -- 854 

Коригування: 

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

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

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

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 3361 -- 4068 25 -6600 -- -- 854 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -1165 -- -- -1165 

Інший сукупний дохід за 

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

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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 -- -- -- -- -1165 -- -- -1165 

Залишок на кінець року 4300 3361 -- 4068 25 -7765 -- -- -311 

 
Станом на 31.12.2019р. загальний розмiр власного капiталу Товариства складає -311 

тис.грн., з яких-статутний капiтал 3361,0 тис.грн., iнший додаткоий капiтал 4068,0 

тис.грн., збиток 7765 тис.грн., резервний - 25 тис.грн. 

Статутний капiтал розподiлений на 13442040 простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал, повнiстю 

сплаченi акцiонерами у встановленому законодавством порядку. За 2019 рiк вiдбулося 

зменшення власного капiталу на 1165 тис.грн. основним чином за рахунок зменшення 

залишку нерозподiленого прибутку. Зокрема, збиток становили 1165 тис.грн. на 

кiнець звiтного року збиток становить 7765 тис.грн. 

 

 

 

Голова правлiння ________________ Скiбiцький Олександр Володимирович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Масна Марiя Тадеївна 



 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  

"ТЕРНОПIЛЬГОЛОВПОСТАЧ" 

 

 

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ЗА 2019 РIК 

 

_____________________________________________________ 

 

  

 

 

1. Загальна iнформацiя 

 

ПрАТ "Тернопiльголовпостач" є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi 

своїм найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз 

зацiкавленими пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. Предмет i 

цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються 

Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного 

законодавства. Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi 

керується чинним законодавством України та засновницькими документами. ПрАТ 

"Тернопiльголопостач" зареєстровано платником податкiв за № 886 вiд 22.01.1997 р. 

в Тернопiльськiй об'єднанiй ДПI ГУ Мiндоходiв у Тернопiльськiй обл.  

Реєстрацiйний номер платника єдиного внеску № 19181039, клас професiйного ризику 

52.  

в Тернопiльському мiському вiддiленнi Фонду соцiального страхування з тимчасової 

втрати працездатностi за № 632; 

в Фондi загальнообов'язкового соцiального страхування на випадок безробiття № 

190105497; 

у Фондi соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та 

професiйних захворювань України №19181039. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Тернопiльголовпостач" (далi "Товариство") 

зареєстроване у Єдиному державному реєстрi, про що мiститься вiдповiдний запис № 

1646120000000694. 

Основними видами дiяльностi за КВЕД-2010, якими займається товариство є:  

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель (основний); 

46.31 Оптова торгiвля фруктами й овочами; 

46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення; 

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним 

обладнанням; 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля; 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

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

технiчного консультування в цих сферах; 

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.; 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобiлiв; 

Юридична адреса Товариства - Україна, 46019, вул. Промислова, 20 м. Тернопiль. 

Середня кiлькiсть працiвникiв за 2018 рiк 10 осiб. 

Iнформацiя про органiзацiйну структуру емiтента: управлiння Товариством здiйснюють 

-Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада; Правлiння Товариства. У 2017 роцi 

змiнено тип товариства з публiчного на приватне, рiшення про змiни прийнято на 

загальних зборах акцiонерiв 25.04.2017 року, у зв'язку з чим змiнено i 

найменування Товариства. 

Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. Органiзацiйна 

структура ПрАТ "Тернопiльголовпостач" складається з таких пiдроздiлiв: 1) апарат 

адмiнiстрацiї: адмiнiстрацiя, кадри; фiнансово-бухгалтерська служба; служба 

головного iнженера (технiчний вiддiл); 2) допомiжнi служби: сторожi, водiї 

легкового, прибиральницi, ремонтно-будiвельна група, монтери вантажники. 

 

 

2. Основа надання iнформацiї 



 

Фiнансова звiтнiсть за 2019 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 31.12.2017 року та офiцiйно 

оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у 

попередньому фiнансовому роцi. Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка 

вiдсутня у фiнансових звiтах, але є обов'язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також 

додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у примiтках до рiчної фiнансової 

звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база пiдготовки 

фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи 

бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з 

пов'язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов'язання; подiї пiсля дати 

фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть складена на основi достовiрностi подання, безперервностi 

дiяльностi, розгорнутого подання активiв та зобов'язань, нарахування, 

перiодичностi та послiдовностi в поданнi. 

 

 

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

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 затверджених П(С)БО, опублiкованих МСФЗ та МСБО та iнших нормативних документiв 

з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена 

вiдповiдно до вимог МСФЗ. Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин 

дiяльностi, пiдприємство 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 вказано iнше. Всi чисельнi показники, 

представленi в звiтi, округленi до (ближньої) тисячi. Основними елементами 

фiнансової звiтностi є такi: 

- активи; 

- зобов'язання; 

- власний капiтал; 

- доходи, витрати, прибутки i збитки; 

- рух грошових коштiв. 

Оцiнки в вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на дату балансу, а також 

сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, виконуються в 

вiдношеннi з мiжнародними стандартами. Фiнансова звiтнiсть складається iз:  

№ п/п Назва форми звiтностi  

Призначення звiтностi 

1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Iнформацiя про фiнансове становище на певну 

дату 

2 Звiт про фiнансовi результати Iнформацiя про доходи, витрати та фiнансовi 

результати дiяльностi за звiтний перiод 

3 Звiт про рух грошових коштiв Iнформацiя про надходження i вибуття грошових 

коштiв унаслiдок операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом 

звiтного перiоду 

4 Звiт про власний капiтал Iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом 

звiтного перiоду 

5 Примiтки до фiнансової звiтностi Розкриття iнформацiї про дiяльнiсть. 

6 Додаток до примiток рiчної фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" 

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. Визнанню належать всi активи i 

зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi визнанi активи та 

зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по справедливiй 

вартостi. 

Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво проводило оцiнку 

активiв, зобов'язань, доходiв та видаткiв на основi принципу обачностi. 

Основнi засоби 

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про 

фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для 

доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин 

активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх 

здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, 

якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в 

звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 

Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або 

переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна 

вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний 

момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат 

на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн 

знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, 

впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням 

прямолiнiйного методу. 

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту 

основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою 

вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.  

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих 

операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вираху-ванням накопиченої 

амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується 

рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. 

Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках 

вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. 

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього 

використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд 

списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i 

балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у 

момент списання. 

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу 

Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу 

оцiнюються по найменшiй вартостi, або балансовiй вартостi, або справедливiй 

вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для 

продажу не пiдлягають амортизацiї. 

 

Грошовi кошти 

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а 

також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за 

справедливою вартiстю. 

Резерви 

З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено 

резерв для забезпечення оплати вiдпусток. Сума забезпечення нараховується щомiсяця 

в розмiрi 8 % вiд фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам. В кiнцi 

кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру 

резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться 

коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток. 

Запаси 

Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для 

використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з 

двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть 

розраховується з використанням методiв ФIФО. 

Передплати постачальникам 

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок в Державний бюджет України виходячи з 

заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками 



включенi до статтi "За розрахунками страхування". Дана сума включається до витрат 

того перiоду, коли вони фактично понесенi. 

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює 

вiдшкодування витрат Державного Пенсiйного фонду України на виплату i доставку 

пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких 

i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до 

статтi "iншi операцiйнi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, 

коли вони фактично понесенi. 

Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, 

отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за 

продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за 

вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на 

додану вартiсть(ПДВ). 

Реалiзацiя продукцiї 

Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче 

умов: 

1. Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з 

володiнням продукцiєю; 

2. Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай 

асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю; 

3. Сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

4. Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 

5. Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно 

визначенi. 

Товариство при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2018 рiк, як i ранiше, 

використало регламентованi вiдповiдними П(С)БО форми звiтностi, в яких зазначено 

"Складено за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi". 

Для ведення бухгалтерського облiку пiдприємство застосовує автоматизовану форму 

облiку з використанням програмного продукту 1С: Пiдприємство, для формування 

звiтiв - програму "M.E.DOC IS" 

 

 

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування 

облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм 

тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, 

визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 

застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Українське податкове законодавство 

та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, 

продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко 

сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами 

державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного 

тлумачення не є незвичайними. 

Оподаткування. 

Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому 

зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через 

практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої 

податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо 

податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi 

керiвництва економiчної дiяльностi ПрАТ "Тернопiльголовпостач", ймовiрно, що ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. 

Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та 

резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку 

керiвництва, ПрАТ "Тернопiльголовпостач" сплатило усi податки, тому фiнансова 

звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть 

переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. 

 

 

Економiчне середовище. 

Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та 

нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко 

змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних 

заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають 

поза зоною впливу ПрАТ "Тернопiльголовпоста". Майбутнє спрямування економiчної 

полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач", а також на здатнiсть ПрАТ "Тернопiльголовпостач" 

сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво ПрАТ 

"Тернопiльголовпоста" провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 

класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак ПрАТ 



"Тернопiльголовпостач" ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної 

вище. 

Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв. 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як ре-зультат 

економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, 

що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi 

звичайної дiяльностi ПрАТ "Тернопiльголовпостач". Ступiнь повернення цих активiв в 

значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною 

контролю ПрАТ "Тернопiльголовпостач", спрямованих рiзними країнами на досягнення 

економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської 

заборгованостi ПрАТ "Тернопiльголовпостач" визначається на пiдставi обставин та 

iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв 

пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин 

та iнформацiї. 

 

5. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ  

У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має 

можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi 

рiшення iншої сторони: 

1.Пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд 

контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач";  

2.Асоцiйованi компанiї;  

3.Спiльнi пiдприємства, у яких ПрАТ "Тернопiльголовпостач" є контролюючим 

учасником;  

4.Члени провiдного управлiнського персоналу ПрАТ "Тернопiльголовпостач";  

5.Близькi родичi особи, зазначеної в пунктi 1 або 4; 

6.Компанiї, що контролюють ПрАТ "Тернопiльголовпостач", або здiйснюють суттєвий 

вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у ПрАТ "Тернопiльголовпостач". 

 При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст 

взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. Пов'язанi сторони можуть 

проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними сторонами. Умови таких 

операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними сторонами.  

 

6. СТАТТI (ПОЯСНЕННЯ)  

1. Необоротнi активи: 

Основнi засоби та нематерiальнi активи ПрАТ "Тернопiльголовпостач" вiдображаються 

в облiку за переоцiненою вартiстю. 

В 2019 роцi переоцiнка зазначених активiв не проводилася. 

Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби Товариства були представленi 

наступним чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої; Машини та обладнання; 

Транспортнi засоби; Iнструменти, прилади, iнвентар; Iншi основнi засоби; 

Бiблiотечнi фонди; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Всього первiсна 

вартiсть станом на початок звiтного року 12070 тис. грн. Придбано основних засобiв 

11 тис. грн. Укомлектовано об'єктiв основних засобiв з числа будинкiв, споруд та 

передавальних пристроїв в машини, обладнання та транспортнi засоби. Первiсна 

вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 12081 тис. грн. Знос основних засобiв 

станом на початок звiтного року 7314 тис. грн. Сума нарахованого зносу протягом 

2019 р. на основнi засоби (в т.ч. на тi, що вибули протягом року) склала - 358 

тис. грн. Для розрахунку амортизацiї використовується прямолiнiйний метод. Знос 

станом на кiнець звiтного перiоду 7672 тис. грн. Балансова вартiсть станом на 

кiнець звiтного перiоду 4409 тис. грн., станом на 31.12.2018р. 4756 тис. грн. 

ПрАТ "Тернопiльголовпостач" являється балансоутримувачем державного майна (об'єкти 

цивiльної оборони) на суму 144 тис. грн. (в т. ч. знос 35 тис. грн.) 

Товариство володiє нематерiальними активами (первiсна вартiсть 1 тис. грн.), що 

повнiстю замортизованi. 

2. Оборотнi активи: 

Запаси Товариства були представленi наступним чином: Сировина i матерiали 144 тис. 

грн.; Товари 26 тис. грн. Всього запасiв 170 тис. грн., станом на 31.12.2018 р. 

134 тис. грн.  

Для оцiнки списання запасiв ПрАТ "Тернопiльголовпостач" використовує згiдно 

визначеної облiкової полiтики метод ФIФО. 

Станом на 31 грудня 2019 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були 

представленi таким чином: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

1276 тис. грн.; За виданими авансами 3700 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть 151 тис. грн.; Всього 5127 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018 року грошовi кошти були представленi наступним чином: 

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 67 тис. грн., в тому числi на рахунках в банку 

67 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти в нацiональнiй валютi 115 тис. грн., в 

тому числi на рахунках в банку 115 тис. грн. 



3. Зобов'язання та забезпечення майбутнiх витрат i платежiв: 

Станом на 31 грудня 2019 року Iншi довгостроковi зобов'язання - 2062 тис. грн. 

(довгострокова заборгованiсть за виданими векселями);  

Станом на 31 грудня 2018 року Iншi довгостроковi зобов'язання - 2062 тис. грн.;  

Станом на 31 грудня 2019 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 9850 

тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 року - 9063 тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2019 року з: Поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5928 тис. грн.; Кредиторська 

заборгованiсть перед бюджетом 59 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками зi страхування 5 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй 

платi 20 тис. грн.; Одержанi аванси 249 тис. грн.; Поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з учасниками 8 тис. грн. (зобов'язання за 

нарахованими дивiдендами минулих рокiв понад 3 роки (у 2018 роцi виплата 

дивiдендiв не проводилася); Iншi поточнi зобов'язання 3581 тис. грн. (в тому числi 

1990 тис. грн. заборгованiсть перед ТОВ "Укрпостач-Т" внаслiдок переуступки боргу 

за короткостроковим кредитом). Всього 9850 тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2018 року з: Поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5927 тис. грн.; Кредиторська 

заборгованiсть перед бюджетом 41 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками зi страхування 4 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй 

платi 16 тис. грн.; Одержанi аванси 251 тис. грн.; Поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з учасниками 8 тис. грн. (зобов'язання за 

нарахованими дивiдендами минулих рокiв понад 3 роки (у 2017 роцi виплата 

дивiдендiв не проводилася); Iншi поточнi зобов'язання 2816 тис. грн. (в тому числi 

1990 тис. грн. заборгованiсть перед ТОВ "Укрпостач-Т" внаслiдок переуступки боргу 

закороткостроковим кредитом). Всього 9063 тис. грн. 

4. Власний капiтал: 

Загальний розмiр власного капiталу ПрАТ "Тернопiльголовпостач" станом на 31 грудня 

2019 року складає -311 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 3361 тис. грн., 

додатковий капiтал - 4068 тис. грн., резервний капiтал 25 тис. грн., непокритий 

збиток - (7765) тис. грн. Статутний капiтал розподiлений на 13 442 040 простих 

iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають 

статутний капiтал ПрАТ "Тернопiльголовпостач", повнiстю сплаченi акцiонерами у 

встановленому законодавством України порядку. 

Станом на 31 грудня 2018 року загальний розмiр власного капiталу ПрАТ 

"Тернопiльголовпостач" складав 854 тис. грн., з яких - статутний капiтал - 3361 

тис. грн., додатковий капiтал - 4068 тис. грн., резервний капiтал 25 тис. грн., 

непокритий збиток - (6035) тис. грн. 

5. Прибуток (збитки): 

Прибуток за звiтний перiод складає 35 тис. грн. 

За 2018 р. Товариством отримано чистих доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) у сумi 2136 тис. грн. Доходах Товариства сформованi за рахунок 

здачi в оренду майна. 

Витрати Товариства за 2019 рiк складають 3301 тис. грн. Основними складовими 

операцiйних витрат є матерiальнi затрати, витрати на оплату працi та iншi 

операцiйнi витрати. 

У складi iнших операцiйних витрат (р. 2180 ф. 2 "Звiт про фiнансовi результати") 

основну суму складають витрати на оренду. 

Товариство являлося у 2019 роцi платником податку на додану вартiсть та платником 

єдиного податку за ставкою 3%.  

 

 

7. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. 

 

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. 

РИЗИКИ 

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 - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв 

вiд фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни ринкових цiн. Ринковi 

цiни включають в себе три типи ризику: ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний 

ризик та iншi цiновi ризики. Фiнансовi iнструменти, схильнi до ринкового ризику 

включають кредити та позики, депозити, iнвестицiї, що є в наявностi для продажу та 

похiднi фiнансовi iнструменти. 

При пiдготовцi аналiзу чутливостi були прийнятi наступнi припущення: чутливiсть 

звiту про фiнансовий стан пов'язана з довгостроковими фiнансовими iнструментами; 

чутливiсть вiдповiдної статтi звiту про прибутки та збитки показує вплив 

передбачуваних змiн вiдповiдних ринкових ризикiв.  

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 2019 року змiни 

процентних ставок не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал 

Товариства. 

Кредитний ризик. 

Кредитний ризик - це ризик того, що у Товариства виникне фiнансовий збиток, 

оскiльки контрагенти не виконають свої зобов'язання по фiнансовому iнструменту або 

клiєнтському договору. Товариство схильне до кредитного ризику, що пов'язаний з її 

операцiйною дiяльнiстю (передусiм, по вiдношенню до кредиторської заборгованостi 

за товари, роботи, послуги) та фiнансовою дiяльнiстю, включаючи депозити в банках 

та iншi фiнансовi iнструменти. 

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. 

Управлiння капiталом. 

Основною метою Товариства по вiдношенню до управлiння капiталом є забезпечення 

стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для провадження 

дiяльностi та максимiзацiї прибутку акцiонерiв. 

Товариство здiйснює управлiння структурою капiталу та змiнює його у вiдповiдностi 

до змiн в економiчних умовах. З метою збереження або змiни структури капiталу 

Товариство може регулювати розмiр виплати дивiдендiв, повертати капiтал 

акцiонерам. 

За роки, що закiнчились 31 грудня 2018р. та 31 грудня 2019р., внесення змiн до 

мети, полiтики та заходiв управлiння капiталом не вiдбувалось. 

Товариство здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнтiв фiнансового 

важеля, який розраховується шляхом дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу 

та чистої заборгованостi.  

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. 

Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне 

тлумачення норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом 

нестабiльному економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими 

органами рiзних аспектiв господарської дiяльностi, Товариство, можливо, буде 

змушене визнати додатковi податковi зобов_язання, штрафи та пеню у разi, якщо 

податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi 

керiвництва Товариства. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових 

iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення 

ринковим умовам тощо. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податковi 

зобов'язання, тому ця фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття 

податкових збиткiв. 

Юридичнi ризики. 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача 

за окремими судовим позовами та претензiями. 

Припинена дiяльнiсть. 

Товариство повiдомляє, що жодного компоненту фiнансової звiтностi, що вiдповiдає 

критерiям припиненої дiяльностi, немає. 

 

 

8. Новi та переглянутi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

У поточному роцi Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти та 

iнтерпретацiї КМСБО i КIМФЗ, випущенi КМСБО, якi мають вiдношення до її операцiй i 

набирають чинностi при складаннi звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 

року. 



Прийняття цих нових i переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй не привело в 

результатi до iстотних змiн в облiковiй полiтицi Товариства, якi б вплинули на 

суми, вiдображенi у поточному або попереднiх перiодах. 

Поправки до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" 

Поправки до МСБО 32 проясняють питання застосування вимог до взаємозалiку. 

Зокрема, роз'ясненi значення фраз "чинне юридично здiйсненне право взаємозалiку" i 

"одночасна реалiзацiя активу та погашення зобов'язання". Поправки застосовуються 

ретроспективно. Керiвництво вважає, що поправки до МСФЗ (IAS) 32 iстотно не 

вплинуть на звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства немає фiнансових активiв i 

фiнансових зобов'язань, що пiдлягають взаємозалiку. 

Поправки до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"  

Поправки: 

a) погодять вимоги до розкриття в МСФЗ 36 з намiрами КМСФЗ i скорочують перелiк 

обставин, за яких необхiдне розкриття очiкуваного вiдшкодування активiв або 

одиниць, що генерують грошовi кошти; 

б) вимагають додаткових розкриттiв про оцiнку за справедливою вартiстю, якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування знецiнених активiв розрахована за справедливою вартiстю 

за вирахуванням витрат на вибуття; 

в) встановлюють вимогу розкривати ставку дисконтування, застосовану при розрахунку 

знецiнення (або його вiдновлення), якщо сума очiкуваного вiдшкодування знецiнених 

активiв, розрахована за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на вибуття, 

визначається за методом приведеної вартостi. 

Поправки до МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"  

Поправки уточнюють, що в разi новацiї похiдного фiнансового iнструменту 

хеджування, за умови виконання певних критерiїв немає необхiдностi припиняти облiк 

хеджування. 

Iнтерпретацiя КIМФЗ 21 "Збори" КРМСФЗ 21 дає вказiвки по визнанню зобов'язань по 

зборах, встановлюваних державою, як облiкованим вiдповiдно до МСФЗ 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", так i по зборах з чiтко 

визначеними термiнами та сумами. 

Зокрема, КIМФЗ роз'яснює, що: 

-зобов'язуюча подiя, яка тягне виникнення зобов'язання зi сплати збору - це подiя, 

яке призвела до необхiдностi сплати збору; 

-якщо зобов'язуюча подiя вiдбувається протягом перiоду, зобов'язання визнається 

наростаючим пiдсумком протягом цього перiоду; 

-якщо зобов'язуюча подiя виникає внаслiдок досягнення певного мiнiмального 

значення, зобов'язання визнається при досягненнi цього мiнiмуму. 

 

 

 

 

9. ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ 

 

Пiсля 31 грудня 2019 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi 

подiй якi мають вплив на фiнансову звiтнiсть за 2019 рiк Товариства не було. 

10. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ 

Ця фiнансова звiтнiсть була розглянута та погоджена Головою правлiння Скiбiцьким 

О. В. та головним бухгалтером Масною М. Т. ПрАТ "Тернопiльголовпостач". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Правлiння    

ПрАТ "Тернопiльголовпостач"      Скiбiцький О. В. 

 

 

Головний бухгалтер 

ПрАТ "Тернопiльголовпостач"    Масна М. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Голова правління Товариства, Скібіцький Олександр Володимирович, про те, що річна фінансова звітність, 

підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про 

стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента у рамках консолідованої фінансової звітності, 

а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інормації  про розвиток і здійснення 

господарської діяльності та стан емітента у рамках конслідованої звітності, разом з описом основних ризиків та 

невизначеностей, з якими він стикаються у своїй господарській діяльності. 

 


