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 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    Шевчук Олександр Анатолiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-МЕД" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24265186 

4. Місцезнаходження: 03113, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 68/1, офiс 62 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044)433-03-00, (044)433-02-22 

6. Адреса електронної пошти: tech@diapr.kiev.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 загальних зборів акціонерів від 29.04.2019, Протокол зборiв акцiонерiв 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://diaproph.com.ua/ 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент 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 X 



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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

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 X 

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  

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

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



окремо) 

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Пояснення до рiчного звiту:  

До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 

Роздiл "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi": вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що Товариство у звiтному перiодi не одержувало лiцензiй. 

Роздiл "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах": вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. 

Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств)": 

вiдсутня, оскiльки такої посади в Товариствi не передбачено.  

Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство": не надається, оскiльки товариство не 

здiйснювало рейтингування ЦП. 

Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента": вiдсутня, товариство не має фiлiалiв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Роздiл "Судовi справи емiтента": iнформацiя не надається, судових справ немає. 

Роздiл "Штрафнi санкцiї емiтента": iнформацiя не надається, штрафних санкцiй немає. 

"Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення": вiдсутня, звiльнень посадових осiб не було. 

Роздiл "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй": вiдсутня, змiн не було. 

Роздiл: "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 



прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй": 

вiдсутня, змiн не було. 

Роздiл "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 надається, у звiтному 

перiодi змiн осiб не було, не є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 

акцiями акцiонерного товариства. 

Роздiл "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 

публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру": вiдсутня, публiчної пропозицiї та/або допуску не було на бiржовий ринок, 

акцiї емiтента для продажу не виставлялись та до бiржового реєстру не включалися. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента": не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало 

емiсiї облiгацiй. 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом": не надається, оскiльки пiдприємство 

не здiйснювало емiсiйї iнших ЦП 

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента": не надається, оскiльки пiдприємство не має 

похiдних ЦП. 

"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв": не надається, оскiльки 

пiдприємство не має боргових ЦП. 

"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду: не надається, 

оскiльки пiдприємство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Роздiл "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) ": немає, емiсiї цiльових облiгацiй не було. 

Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента": вiдсутня, цiнних паперiв (крiм акцiй) у власностi працiвникiв емiтента немає.  

Роздiл "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": у звiтному роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 

паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

Роздiл "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному 

перiодi": у звiтньому перiодi товариство не здiйснювало нарахування та сплату дивiдендiв, 

iнших доходiв за цiнними паперами немає. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї": вiдсутня, 

оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 

за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн. 

"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутнi, оскiльки Товариство не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод 

складає менше нiж 5 млн. грн. 

Роздiл "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть": вiдсутня, оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не 

виникала. 

Роздiл "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть": вiдсутня, 

оскiльки такого роду iнформацiя у Товариства у звiтному роцi не виникала. 

Роздiл "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)": не застосовується до приватного 



акцiонерного товариства, товариство аудит фiнансової звiтностi не проходило. 

Роздiл "Рiчна фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

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

товариство не є поручителем. 

Роздiл "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента": за iнформацiєю, якою володiє 

Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента - немає. 

Роздiл "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом": вiдсутня, будь-яких договорiв 

та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 

емiтентом немає. 

Роздiл "Про випуски iпотечних облiгацiй": iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття": вiдсутня в зв'язку з 

тим, що Товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Роздiл "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв 

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

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття": вiдсутня в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних цiнних паперiв. 

Роздiл "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

Роздiл "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв": вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

Роздiл "Основнi вiдомостi про ФОН": вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом 

сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що Товариство 

не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

Товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що Товариство не 

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.  

Роздiл "Правила ФОН" вiдсутнi, в зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом сертифiкатiв 

ФОН. 

Акцiонерне товариство не являється фiнансовою установою.  

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб -

пiдприємцiв: 

Дата державної реєстрацiї: 04.12.1996 

Дата запису: 11.10.2005 

Види дiяльностi за КВЕД (додатково):  

Номер запису: 1 074 120 0000 011019 

Код КВЕД 21.20 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (основний); 

Код КВЕД 46.46 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами; 

Код КВЕД 85.59 Iншi види освiти, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика; 

Код КВЕД 47.73 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах; 

Код КВЕД 47.74 Роздрiбна торгiвля медичними й ортопедичними товарами в спецiалiзованих 

магазинах; 

Код КВЕД 72.11 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi бiотехнологiй; 

Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i 

технiчних наук; 

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



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 

"ДIАПРОФ-МЕД" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 ААБ № 261064 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 04.12.1996 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 146400 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 74 

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

 21.20 - Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв 

 46.46 - Оптова торгiвля фармацевтичними товарами 

 47.73 - Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "УкрСиббанк" 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26001499349400 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "УкрСиббанк" 

5) МФО банку 

 351005 

6) Поточний рахунок 

 26001499349400 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган 

Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Правлiння Товариства - колегiальний виконавчий 

орган. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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



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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 74 особи. Кадрова 

програма Товариства спрямована на забезпечення високого квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. 

Для цього на роботу запрошуються спецiалiсти, якi мають вiдповiдний рiвень освiти в 

профiльних вузах, для виконання основних виробничих задач товариства. Постiйно 

пiдвищується професiйний рiвень спецiалiстiв шляхом навчання та вiдвiдання профiльних 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї, семiнарiв та iнше. За необхiдностi спецiалiсти товариства 

здають iспити уповноваженим на це навчальним закладам, якi пiдтверджують їх 

квалiфiкацiйний рiвень. 

 

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-яких обєднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть з iншими товариствами не проводилась. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

перiоду не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Фiнансування дiяльностi компанiї ведеться, за рахунок фiнансово-господарської дiяльностi. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Заснована в 1991 роцi Науково-виробнича компанiя "Дiапроф-Мед", на сьогоднi - пiдприємство 

з унiкальною в Українi науково-виробничою базою, вiтчизняний лiдер в галузi розробки та 



виробництва тест-систем для in vitro дiагностики, а також рiзноманiтних бiологiчних препаратiв: 

моноклональних антитiл, рекомбiнантних бiлкiв, кон'югатiв з географiєю продаж в Українi, ЄС, 

СНД, Близькому сходi, ЮАР, Пiвденнiй Америцi. Розробка та виробництво тест-систем 

базується на найновiших досягненнях в галузi iмунохiмiї та генної iнженерiї. Бiльшiсть розробок 

унiкальнi та захищенi авторськими свiдоцтвами та патентами. В своїй роботi ми враховуємо 

потреби та мотивацiї лабораторних пiдроздiлiв, закладiв охорони здоров'я, а також пропонуємо 

високоякiсну систему сервiсного супроводу: технiчне обслуговування, консультацiйна 

пiдтримка, фахова пiдготовка спiвробiтникiв лабораторiй на базi пiдприємства, виїзнi 

конференцiї та семiнари в регiонах. Завдяки колективу професiоналiв та науково-практичному 

потенцiалу "Дiапроф-Мед" сертифiкована у вiдповiдностi з мiжнародним стандартам ISO 

9001:2000 та EN ISO 13485:2003. Iмуноферментна тест-система "DIA -HIV ?" для дiагностики 

ВIЛ-iнфекцiї з 2006 року сертифiкована органiзацiєю MDC (Medical Device Certification, GmbH, 

Нiмеччина), отримала статус СЕ маркiрованої продукцiї та допущена до комерцiйного 

використання на ринках країн Європейського союзу. Якiснi характеристики тест-систем 

(аналiтична чутливiсть та специфiчнiсть) пiдлягають регулярному та ретельному контролю в 

Iнститутi Пауля Ерлiха (Нiмеччина). Дiагностичнi характеристики продукцiї контролюються з 

використанням стандартних внутрiшньовиробничих панелей охарактеризованих сироваток, а 

також комерцiйних панелей сироваток фiрми "BBI" (США) та мiжнародних стандартiв "NIBSС" 

(Великобританiя), а також на стандартних панелях сертифiкованими Федеральним державним 

унiтарним пiдприємством Державний iнститут стандартизацiї та контролю iм. Л.А. Тарасевича 

(Росiя). Продукцiя, що призначена для використання у ветеринарнiй медицинi проходить 

контроль якостi з використанням стандартних панелей сироваток, охарактеризованих 

Державним науково-контрольним iнститутом бiотехнологiї i штамiв мiкроорганiзмiв. Компанiя 

постiйно проводить роботу з розширення асортименту продукцiї. 

Напрямки роботи пiдприємства: 

Науковi розробки в галузi дiагностики iнфекцiйних захворювань людини та 

сiльськогосподарських тварин. 

Виробництво медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro - iмуноферментних тест-

систем (IФА), ПЛР тест-систем та ветеринарних iмунобiологiчних препаратiв для дiагностики 

iнфекцiйних захворювань сiльськогосподарських тварин. 

Науковi розробки в галузi оцiнки характеристик дiагностичних засобiв. 

Виробництво стандартних панелей сироваток для оцiнки параметрiв чутливостi та 

специфiчностi комерцiйних iмуноферментних тест-систем, для зовнiшньої оцiнки якостi роботи 

лабораторiй, а також для внутрiшньолабораторного контролю якостi дослiджень. 

Виробництво рекомбiнантних бiлкiв i моноклональних антитiл з метою використання у 

дiагностицi. 

Науковi розробки iмунобiологiчних препаратiв. 

Виробництво субстанцiй для iмунобiологiчних препаратiв. 

 

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  

Пiдприємство на даний час планує залучення значних iнвестицiй та здiйснен-ня нових придбань 

активiв. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 



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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Товариство орендує примiщення пiд 

виробничi дiлянки, склади, адмiнiстрацiю. Стосовно основних засобiв в звiтному перiодi не було 

значних правочинiв. На даний час Товариство не має планiв щодо капiталь-ного будiвництва. 

Покупа або удосконалення основних засобiв, залежить вiд наявностi грошових. Аналiтичний та 

синтетичний облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйсню-вався 

вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтер-ського облiку 7 "Основнi засоби", 

затвердженого нака-зом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р. № 92, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 18.05.00р. за № 288/4509 (iз змiнами та доповненнями). Протягом 

звiтного перiоду Товариством придбано основних засобiв на суму 562тис.грн.,чим збiльшило 

первiсну вартiсть основних фондiв. Зазначенi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображались 

згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби". Первiсна 

вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за якою вони 

вiдображенi в балансi станом на 31.12.18р., складала 15488.7тис.грн. Амортизацiя основних 

засобiв у звiтному перiодi нараховувалась - прямолiнiйним методом. Метод нарахування 

амортизацiї протягом перiоду, не змiнювався тому, що не суперечить вимогам перехiдних 

положень Податкового Кодексу України. Данi про суму зносу основних засобiв, наведенi в 

Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку. Станом на 31.12.2018р. знос основних засобiв та 

iнших необоротних матерiальних активiв складав 13227,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 2261.2 

тис. грн. У 2018 роцi переоцiнка основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 

не проводилась. Виробничi потужностi в цiлому задовольняють потреби пiдприємства. Спосiб 

утримання активiв полягає в тому, що активи щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 

вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв Товариства по 

мiсцезнаходженню пiдпрємства. 

 

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

економічних обмежень 

До основних проблем Товариства належать дефiцит обiгових коштiв, великi витрати на 

пiдтримання технiчного та санiтарного стану примiщень. Iстотнi проблеми, що впливають на 

дiяльнiсть емiтента: нестабiльний економiчний та полiтичний стан України; постiйнi змiни в 

законодавствi України; фiскальна полiтика системи оподаткування; зростання цiн на 

електроенергiю та газ, девальвацiя гривнi. Недостатнiй об'єм державного фiнансування за 

Нацiональними програмами споживачiв нашої продукцiї; Вiдсутнiсть нормативно-правових 

актiв, що регулюють сферу дiагностики ветеринарних хвороб; Достатньо велика конкуренцiя на 

ринку in vitro дiагностичних засобiв. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi компанiї ведеться, за рахунок фiнансово-господарської дiяльностi. 

 

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

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

Всi укладенi договори з основної дiяльностi по виробни-цтву та торгiвлi фармацевтичними 

препаратами, дослiдженнях та розробках в галузi природничих наук виконуються своєчасно.  

 

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) 



На 2019 рiк планується подальший розвиток i збiльшення виробництва. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Протягом 2018 року Товариством здiйсненi дослiдження та розробоки спрямованi на 

удосконалення якостi продукцiїї, що виготовляється на пiдприємствi. 

Напрямки роботи пiдприємства: науковi розробки в галузi дiагностики iнфекцiйних захворювань 

людини та сiльськогосподарських тварин. 

 

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

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

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

довільній формі 

Процентнi, дисконтнi, цiльовi облiгацiї та iншi ц.п. Товариство не випускало, тому сертифiкати 

облiгацiй не замовляло i не видавало.  Дивiденди не нараховувались та не виплачувались. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Правлiння - колегiальний виконавчий орган 

Товариства, здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. Кiлькiсний склад, порядок 

призначення його членiв та порядок роботи 

Правлiння визначається цим статутом та 

Положенням про правлiння Товариства, яке 

затверджується Загальними зборами. 

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти 

вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень 

Правлiння, в тому числi представляти iнтереси 

Товариства, вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства, видавати накази та давати 

розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в 

порядку, визначеному законодавством України, 

також може бути надiлений цими повноваженнями 

за рiшенням Наглядової ради. 

Голова Правлiння Шевчук 

Олександр Анатолiйович 

Член Правлiння (Директор 

з продажу) Троянський 

Дмитро Васильович 

Член Правлiння (Директор 

з розвитку) Думанський 

Валентин Дмитрович 

Член Правлiння (Директор 

з якостi) Горлов Юрiй 

Iванович 

Член Правлiння (Директор 

з виробництва) 

Троянський Василь 

Васильович 

Член Правлiння, головний 

бухгалтер Семененко 

Олександра Дмитрiвна 

Член Правлiння (Директор 

адмiнiстратор) Стариченко 

Вiктор Дмитрович 

Член Правлiння 

(заступник директора з 

виробництва з 

технологiчних питань) 

Прилипко Валентин 

Олексiйович 

Наглядова рада Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, 

контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

Порядок роботи Наглядової ради визначається 

Положенням про Наглядову раду Товариства, яке 

Голова Наглядової ради 

Спiвак Микола Якович 

Член Наглядової ради 

Кобрин Тарас Михайлович 

Член Наглядової ради 

Марiєвський Вiктор 



затверджується Загальними зборами. До компетенцiї 

Наглядової ради належить вирiшення питань, 

передбачених законодавством, цим статутом, а 

також переданих на вирiшення Наглядової ради 

Загальними зборами. Голова Наглядової ради 

обирається членами Наглядової ради з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу 

Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-

який час переобрати голову Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, 

скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання 

секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi статутом та положенням 

про Наглядову раду. 

Федорович 

Ревiзiйна комiсiя Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) - орган Товариства, що 

здiйснює перевiрку фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства.  

Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю 

(ревiзора).  

Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами 

ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї.  

Додатковi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора), кiлькiсного складу комiсiї, порядку її 

дiяльностi та компетенцiя визначаються 

Положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням 

Загальних зборiв.  

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) може обиратися для 

проведення спецiальної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства або на 

визначений перiод. Строк повноважень членiв 

ревiзiйної комiсiї (ревiзора) встановлюється на 

перiод до дати проведення чергових рiчних 

Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв.  

Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї 

(ревiзора) визначаються Положенням про ревiзiйну 

комiсiю, а також договором, що укладається з 

кожним членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором).  

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити 

пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. 

Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути 

присутнiми на Загальних зборах та брати участь в 

обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу.  

Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати 

участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у 

випадках, передбачених законодавством, статутом 

або внутрiшнiми положеннями Товариства.  

- 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Правлiння 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шевчук Олександр Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Дiапроф Мед" Голова Наглядової ради 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правлiння, якi полягають у 

здiйсненнi керiвництвом поточної дiяльнiстi та вирiшеннi всiх питань дiяльностi Товариства. 

Правлiння є пiдзвiтним Загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння 

полягає в органiзацiї виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової Ради, реалiзацiї 

покладених на нього повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, 

Статутом та Положенням про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний 

стаж роботи 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 

рокiв: Попереднi посади: ЗАТ "Бiотоп" - Голова правлiння, ПрАТ "Дiапроф Мед": - Голова 

Наглядової ради, - Голова Правлiння. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не 

притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (Директор з продаж) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Троянський Дмитро Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед", завiдувач вiддiлу маркетингу 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 



термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

Загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Володiє акцiями Товариства. 

Загальний стаж роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом 

останнiх п'яти рокiв: завiдувач вiддiлу маркетингу, Член Правлiння (Директор з продажу) ПрАТ 

"НВК "Дiапроф-Мед". Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (Директор з розвитку) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Думанський Валентин Дмитрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДП "Центр IБП", заступник директора 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 32 рiк. Iншi 

посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ДП "Центр IБП", заступник 

директора; ПрАТ "НВК "Дiапроф-МЕД", Член Правлiння (Директор з розвитку). Посадова особа 

Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

персональних даних. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (Директор з якостi) 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Горлов Юрiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 45 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнститут молекулярної бiологiї, науковий спiвробiтник 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

Загальним зборам та Наглядовiй Радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. Загальний стаж роботи 45 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: Iнститут молекулярної бiологiї, науковий спiвробiтник; ПрАТ "НВК 

"Дiапроф-МЕД", член правлiння (директор з якостi). Посадова особа Товариства непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 

даних. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (Директор з виробництва) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Троянський Василь Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 40 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Дiапроф ЛТД", заступник директора 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 



термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 40 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "Дiапроф ЛТД", заступник 

директора; ПрАТ "НВК "Дiапроф-МЕД", Член Правлiння (директор з виробництва). Посадова 

особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та 

адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття 

персональних даних. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння, головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Семененко Олександра Дмитрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДП НТЦI НТК "Iнститут монокристалiв НАН України", головний бухгалтер 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Головного бухгалтера, забезпечує 

ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням 

особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. Винагороди не 

виплачувались, на iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 34 роки. Iншi 

посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ДП НТЦI НТК "Iнститут 

монокристалiв НАН України", головний бухгалтер; ПрАТ "НВК "Дiапроф-МЕД", Член 

Правлiння. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття персональних даних 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (Директор адмiнiстратор) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Стариченко Вiктор Дмитрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1961 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 42 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "Укргемовiт", менеджер 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 

повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 42 рiк. Iншi 

посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член Правлiння (Директор 

адмiнiстратор), адмiнiстратор ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед". Посадова особа Товариства 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 

даних 

 

1) Посада 

 Член Правлiння (заступник Директора з виробництва з технологiчних питань) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Прилипко Валентин Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед", вiдповiдальний за систему якостi 

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

 02.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства ПрАТ <НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ <ДIАПРОФ-МЕД> вiд 02.05.2018 р. (Протокол №60) у зв'язку з закiнченням 

термiну дiї повноважень Правлiння Товариства прийнято рiшення продовжити строк дiї 



повноважень Правлiння Товариства на строк - до моменту прийняття Наглядовою радою 

рiшення про призначення нового Голови та/або члена Правлiння (до переобрання). У звiтному 

перiодi посадова особа виконує повноваження та обов'язки - члена Правлiння, виконавчого 

органу Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю. Правлiння є пiдзвiтним 

загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства. Завдання правлiння полягає в органiзацiї 

виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, реалiзацiї покладених на нього 

повноважень та виконаннi обов'язкiв, визначених Законом України, Статутом та Положенням 

про Правлiння. На iнших пiдприємствах посади не обiймає. Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:Член Правлiння, вiдповiдальний 

за систему якостi ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед". Посадова особа Товариства непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних 

даних 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Спiвак Микола Якович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1943 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 56 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнститут мiкробiологiї iм. Д.К. Заболотного, завiдувач вiддiлу (працює до теперiшнього 

часу) 

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

 30.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у складi посадових осiб не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує 

повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист 

прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та 

регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, 

загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 

Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної 

компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Загальний стаж роботи 56 рокiв. Володiє 

акцiями Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Iнститут 

мiкробiологiї iм. Д.К. Заболотного, завiдувач вiддiлу (працює до теперiшнього часу), ПрАТ 

"НВК "Дiапроф-МЕД", Голова Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної 

вiдповiдальностi не притягалась. Посадова особа не надала згоди на розкриття  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кобрин Тарас Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 



4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 38 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 приватний пiдприємець. 

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

 23.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у складi посадових осiб не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує 

повноваження та обов'язки - Члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист 

прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та 

регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, 

загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 

Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної 

компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. На iнших пiдприємствах посади не 

обiймає. Володiє акцiями Товариства. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової Ради ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед", 

приватний пiдприємець. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Марiєвський Вiктор Федорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1945 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 54 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнститут епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. Громашевського, директор, 

(працює до теперiшнього часу) 

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

 30.04.2015, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiн у складi посадових осiб не було. У звiтному перiодi посадова особа виконує 

повноваження та обов'язки - члена Наглядової ради Товариства - органу, що здiйснює захист 

прав Акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом України, контролює та 

регулює дiяльнiсть Правлiння та звiтує перед Загальними зборами про свою дiяльнiсть, 

загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 

Компетенцiя Наглядової ради визначається Законом та Статутом. Питання виключної 

компетенцiї Наглядової ради визначаються Законом. Володiє акцiями Товариства. Загальний 

стаж роботи 54 рока. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Iнститут 

епiдемiологiї та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. Громашевського, директор, Iнститут епiдемiологiї 



та iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. Громашевського, провiдний науковий спiвробiтник вiддiлу епiд. 

аналiзу та вакционопрофiлактики (працює до теперiшнього часу). ПрАТ "НВК "Дiапроф-МЕД", 

Член Наглядової ради. Посадова особа Товариства непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має, до карної та адмiнiстративної вiдповiдальностi не притягалась. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Правлiння Шевчук Олександр 

Анатолiйович 

- 1 171 7,998634 1 171 0 

Член Правлiння (Директор з 

продажу) 

Троянський Дмитро 

Васильович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння (Директор з 

розвитку) 

Думанський Валентин 

Дмитрович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння (Директор з 

якостi) 

Горлов Юрiй Iванович - 0 0 0 0 

Член Правлiння (Директор з 

виробництва) 

Троянський Василь 

Васильович 

- 2 196 15 2 196 0 

Член Правлiння, головний 

бухгалтер 

Семененко Олександра 

Дмитрiвна 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння (Директор 

адмiнiстратор) 

Стариченко Вiктор 

Дмитрович 

- 0 0 0 0 

Член Правлiння (заступник 

директора з виробництва з 

технологiчних питань) 

Прилипко Валентин 

Олексiйович 

- 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Спiвак Микола Якович - 2 562 17,5 2 562 0 

Член Наглядової ради Кобрин Тарас Михайлович - 1 025 7,001366 1 025 0 

Член Наглядової ради Марiєвський Вiктор 

Федорович 

- 1 098 7,5 1 098 0 

Усього 8 052 55 8 052 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

фiзичнi особи вiдповiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 100 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Згiдно з рiшенням установчих зборiв вiд 15 сiчня 1996 року, протокол №1, створене Акцiонерне 

товариство закритого типу Науково-виробнича компанiя "Дiапроф-Мед", яке рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 04 травня 2011 року, протокол № 22, перейменоване на 

Приватне акцiонерне товариство "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-МЕД". 

 

Акцiонерами Товариства є фiзичнi та/або юридичнi особи, якi володiють акцiями Товариства. 

 

Товариство у своїй дiяльностi керується  Законом України "Про акцiонернi товариства", 

Цивiльним Кодексом України, Господарським Кодексом України, iншими нормативними 

актами України, положеннями цього статуту, а також внутрiшнiми правилами, процедурами, 

регламентами та iншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими вiдповiдно до 

статуту та закону. 

 

Товариство має самостiйний баланс, поточний та iншi рахунки в установах банкiв, як 

нацiональнiй, так i в iноземний валютах; дiє на основi повного господарчого розрахунку, 

самоокупностi та самофiнансування. 

 

Згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " НАУКОВО-ВИРОБНИЧА 

КОМПАНIЯ "ДIАПРОФ-МЕД" (нова редакцiя) затвердженого рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв протокол №27 вiд 07.09.2001р. та зареєстрованим Шевченкiвською Районною  у мiстi 

Києвi державною адмiнiстрацiєю вiд 12.09.2011р. за №1 074 105 0010 011019 створено 

статутний капiтал ЗАТ в обсязi 146400грн. Статутний капiтал сформовано у повному обсязi. 

 

Товариство не вiдповiдає за зобов'язаннями акцiонерiв. До Товариства та його органiв не 

можуть застосовуватися будь-якi санкцiї,  що обмежують їх права, у разi вчинення акцiонерами 

протиправних дiй, крiм випадкiв, визначених законом. 

 

Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з 



дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах  належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть 

застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй 

Товариством або iншими акцiонерами. 

 

Акцiонери, якi не повнiстю оплатили акцiї, вiдповiдають за зобов'язаннями Товариства у межах 

неоплаченої частини вартостi належних їм акцiй. 

 

Товариство створене з метою здiйснення пiдприємницької та iнших видiв дiяльностi для 

забезпечення суспiльних та особистих потреб у вiдповiдностi з предметом дiяльностi, отримання 

доходу та реалiзацiї на його основi соцiальних i економiчних iнтересiв акцiонерiв Товариства, в 

тому числi отримання прибутку, його розподiлу i виплати дивiдендiв акцiонерам при прийняттi 

вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. 

 

Основною дiяльнiстю пiдприємства є 

 

" Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв (основний); 

 

" Оптова торгiвля фармацевтичними товарами; 

 

З моменту створення пiдприємство не змiнювало вид дiяльностi, поступово розширювало 

виробничi потужностi та чисельнiсть персоналу. Процеси злиття та поглинання вiдсутнi. 

 

На наступнi роки пiдприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та 

короткострокових планiв, пов'язаних з розширенням Виробництва фармацевтичних препаратiв, 

пошуком нових платоспроможних клiєнтiв, розробкою нової маркетингової стратегiї 

цiноутворення, гнучкий пiдхiд до кожного клiєнта. Основною метою на 2019 рiк менеджмент 

компанiї ставить пiдняття ефективностi всiх показникiв дiяльностi, а саме: зменшення вартостi 

фармацевтичних препаратiв за рахунок пошуку нових постачальникiв матерiалiв на бiльш 

вигiдних умовах, впровадження високоефективної системи управлiння, пiдвищення 

ефективностi роботи персоналу. 

 

Валюта балансу в 2018р  порiвняннi з 2017 роком зменшилася на 1026,6тис.грн., та становить: 

 

I. Необоротнi  активи - 2 687,2  тис.грн. 

II. Оборотнi активи - 24 041,6 тис.грн. 

РАЗОМ - 26 728,8 тис.грн. 

 

До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком 

використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких перевищує 6000 грн. Амортизацiя 

основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку 

використання об'єкту основних засобiв. До складу малоцiнних необоротних активiв товариством 

вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна 

вартiсть яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами 

здiйснюється у розмiрi 100% у першому мiсяцi їх використання. Термiни використання 

основних засобiв: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 рокiв. Всi основнi 

засоби знаходяться у власностi емiтента. Орендованi основнi засоби емiтентом в 2018р. не 

використовувалися. Ступiнь зносу основних засобiв: 85,4 %.  Ступiнь використання основних 

засобiв: Основнi засоби використовуються на 100%, 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв: 14 946,6тис.грн, 

 



Групи основних засобiв  в 2018р., грн.: 

Основнi засоби - 14 946 564,42 

Будинки та споруди - 548 562,67 

Машини та обладнання - 12 472 842,43 

Iнструменти, прилади та iнвентар - 515 338,95 

Багаторiчнi насадження - 30 795,56 

Iншi основнi засоби - 1 379 024,81 

Iншi необоротнi матерiальнi активи - 373 956,10 

Товариством здiйснюється обробка персональних даних з метою: реалiзацiї трудових вiдносин; 

вiдносин у сферi управлiння людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенцiалом; 

адмiнiстративно-правових (у т. ч. вiдносин у сферi державного управлiння); податкових 

вiдносин та вiдносин у сферi бухгалтерського облiку; господарсько-правових вiдносин; вiдносин 

у сферi економiчних, фiнансових послуг та страхування; вiдносин у сферi реклами та збору 

персональних даних у комерцiйних цiлях; вiдносин у сферi охорони здоров'я; вiдносин у сферi 

безпеки, включаючи питання приватних розслiдувань, побудови системи приватної безпеки та 

приватної охорони; вiдносин у сферi транспорту; вiдносин у сферi науки, iсторичних дослi-

джень та статистики; iнших вiдносин, що вимагають обробки персональних даних. 

 

Рiк у рiк зростає матерiальне заохочення працiвникiв: тис.грн. 

Витрати на оплату працi - 9351,9 

Вiдрахування на соцiальнi заходи - 1827,8 

Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ, керується очiкуванням 

подальшої безперервної дiяльностi товариства. 

 

ПрАТ "НВК "ДIАПРОФ-МЕД " представляє собою єдине цiле пiдприємство без створення 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв. 

 

Основнi напрямки нашої дiяльностi: 

Науково-технiчне розроблення дiагностичних тест-систем та їх компонентiв на основi генно-

iнженерних, гiбридомної та iнших сучасних технологiй. 

Промислове виробництво дiагностичних iмуноферментних тест-систем, бiологiчних та хiмiчних 

реагентiв (очищенi природнi i рекомбiнантнi бiлки-антигени, моноклональнi антитiла, 

iмуноферментнi кон'югати, хромогени, афiннi сорбенти та iн.). 

Сервiсне обслуговування дiагностичних iмуноферментних лабораторiй, учбово-методична 

робота. 

Консалтинг щодо органiзацiї належної роботи лабораторiй, розроблення та впровадження 

системи якостi для лабораторної дiагностики. 

Трансфер технологiй. 

Пiдтримка соцiальних проектiв. 

Для нас дуже важливо: 

Гарантувати безпеку, стабiльну та високу якiсть нашої продукцiї вiдповiдно до очiкувань 

споживачiв, встановлених та законодавчих вимог. 

Зберегти та посилити позицiю лiдера на освоєних ринках збуту,  досягти стiйкого iмiджу на 

нових ринках за рахунок розширення асортименту, високої якостi продукцiї, що постачається, 

розумiння вимог споживачiв, полiпшення сервiсного обслуговування. 

Напрямки роботи пiдприємства: 

" Науковi розробки в галузi дiагностики iнфекцiйних захворювань людини та 

сiльськогосподарських тварин. 

 

" Виробництво медичних виробiв для лабораторної дiагностики in vitro - iмуноферментних тест-

систем (IФА), ПЛР тест-систем та ветеринарних iмунобiологiчних препаратiв для дiагностики 



iнфекцiйних захворювань сiльськогосподарських тварин. 

" Науковi розробки в галузi оцiнки характеристик  дiагностичних засобiв. 

" Виробництво стандартних панелей сироваток для оцiнки параметрiв чутливостi та 

специфiчностi комерцiйних iмуноферментних тест-систем, для зовнiшньої оцiнки якостi роботи 

лабораторiй, а також для внутрiшньолабораторного контролю якостi дослiджень. 

" Виробництво рекомбiнантних бiлкiв i моноклональних антитiл з метою використання у 

дiагностицi. 

" Науковi розробки iмунобiологiчних препаратiв. 

" Виробництво субстанцiй  для iмунобiологiчних препаратiв. 

 

Система якостi 

На пiдприємствi впроваджена i дiє система менеджменту якостi - ISO 13485. Пiдприємство 

сертифiковане mdc medical device certification GmbH (Нiмеччина) у 2006 р. 

Iнтелектуальна власнiсть 

Права на iнтелектуальну власнiсть захищенi 21 декларацiйними патентами на корисну модель. 

ПрАТ "НВК "Дiапроф-Мед" володiє правами власностi на знаки DIAR i DiaProphoMedR 

(Свiдоцтва на знак для товарiв i послуг №60088 та №60948). 

 

Продукцiя 

o 34 найменування iмуноферментних тест-систем для лабораторної дiагностики iнфекцiйних 

захворювань людини: 

7 для дiагностики ВIЛ-iнфекцiї; 

o 8 для дiагностики вiрусних гепатиту В i гепатиту С; 

o 19 для дiагностики ToRCH-iнфекцiї. 

o 6 найменувань ПЛР тест-систем: 

1 для дiагностики вiрусу грипу типу А H1N1(пташиного грипу); 

o 1 для дiагностики вiрусу грипу типу А H5N1 (свинячого грипу); 

o 1 для одночасного виявлення гепатиту В, С та ВIЛ- 1; 

o 3 для виявлення ВIЛ-1. 

o 6 найменувань тест-систем для дiагностики iнфекцiйних захворювань сiльськогосподарських 

тварин: 

1 для дiагностики лейкозу; 

o 2 для дiагностики бруцельозу; 

o 1 для дiагностики туберкульозу; 

o 1 для дiагностики трихiнельозу; 

o 1 для дiагностики пташиного грипу. 

" 18 найменувань стандартних панелей сироваток. 

Субстанцiя рекомбiнантного iнтерферону альфа-2b. 

" Ветеринарний iмунобiологiчний препарат -  рекомбiнантний iнтерферон людини альфа-2b. 

" Рекомбiнантнi бiлки - аналоги антигенiв збудникiв iнфекцiйних захворювань людини та 

сiльськогосподарських тварин: моноклональнi антитiла, якi розпiзнають iмуноглобулiни людини 

i великої рогатої худоби, а також вiрус-специфiчнi антигени. 

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня. 

Предметом дiяльностi Товариства є: 

виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв; 

дослiдження i розробки в галузi природничих наук; 

оптова торгiвля фармацевтичними товарами; 

роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами; 

роздрiбна торгiвля медичними та ортопедичними товарами; 



медична практика; 

ветеринарна практика; 

виробництво iмунобiологiчних та ветеринарних препаратiв; 

дослiдження та розробки в галузi технiчних наук; 

доклiнiчне вивчення лiкарських засобiв та медичних виробiв; 

клiнiчнi випробування лiкарських засобiв та дослiдження медичних виробiв; 

роботи з патогенними мiкроорганiзмами III-IV груп патогенностi; 

оптова торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї; 

оптова торгiвля iмунобiологiчними та ветеринарними товарами; 

придбання, зберiгання, перевезення, ввезення, вивезення, вiдпуск, використання прекурсорiв; 

аптечнi заклади; 

роздрiбна торгiвля недержавних органiзацiй, крiм споживчої кооперацiї; 

роздрiбна торгiвля iмунобiологiчними та ветеринарними товарами. 

 

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в 

звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд нестабiльностi та 

неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана 

iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн 

зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем 

ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового 

забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента необхiдним є 

розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення 

ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 

iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi зростання 

ринкової вартостi акцiй Товариства,  здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених 

чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостiйної, систематичної, на власний 

ризик дiяльностi,  а також отримання акцiонерами дивiдендiв. 

 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Динамiка Власного капiталу тис.грн.: 

Власний капiтал_2017р._ 9 297,4 

Власний капiтал_2018р._ 12 175,4 

 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 

позик. 

 

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 Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 



активiв Товариства, а також на здатнiсть  Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв 

погашення Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, 

Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. Приватне акцiонерне товариство  є 

господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип 

акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної 

реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк. 

 

Товариством на постiйнiй основi проводиться робота щодо покращення своїх внутрiшнiх 

органiзацiйних умов дiяльностi. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення 

пiдприємства, пiдвищення зацiкавленостi працiвникiв у результатах своєї дiяльностi, 

пiдвищення умов їх працi та покращення матерiально-технiчної бази виробничої дiяльностi. 

Проводиться регулярнi курси з пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв. 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 

впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. Розмiр можливих 

фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних 

в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних 

видах фiнансових ризикiв. Пiдприємство у звiтному роцi не використовувало страхування 

кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового 

ризику. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Основнi показники, що характеризують економiчний потенцiал нашого Товариства 

 

Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi. Аналiз  лiквiдностi дозволяє визначити спроможнiсть 

Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi  обчислюється 

як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 

поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської заборгованостi) до поточних зобов'язань 

Товариства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати поточних зобов'язань 

за умовами своєчасного проведення розрахункiв, тобто показує, скiльки лiквiдних коштiв 

припадає на 1грн. поточної заборгованостi, i становить 1,02. Що вiдповiдає  оптимальному 

значенню (0,6-0,8). 

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до 

поточних зобов'язань Товариства, та показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути 

використанi для погашення його поточних зобов'язань. Орiєнтовне позитивне значення 

показника 1-2. Розрахований коефiцiєнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього 

показника за даними балансу Товариства на кiнець перiоду  становить 1,97. 

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй 

сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Значення цього показника на кiнець року становить 

0,46 Це свiдчить про те, що Товариство не здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок позичкового 

капiталу  на 54%. 

 

За результатами дiяльностi  Товариство отримало прибуток  в розмiрi - 3476,5тис.грн. 

 



Для  оцiнки ризику банкрутства i кредитоспроможностi пiдприємства використуємо факторну 

модель  Альтмана розроблену за допомогою багатомiрного дискримiнантного аналiзу ,  

iмовiрнiсть банкрутства даного Товариства  та пiдтверджує  / не пiдтверджує безперервну 

дiяльнiсть Товариства, що становить на 31.12.2018р. - 3,91965. 

 

Для  оцiнки ризику банкрутства i кредитоспроможностi пiдприємства використуємо R- модель  

розроблену за допомогою багатомiрного дискримiнантного аналiзу ,  iмовiрнiсть банкрутства 

даного Товариства  та пiдтверджує  / не пiдтверджує безперервну дiяльнiсть Товариства, що 

становить на 31.12.2018р. = 4,272903. 

 

ПрАТ "Науково-виробнича компанiя "Дiапроф-Мед"": 

ў за факторною моделлю Альтмана, iмовiрнiсть банкрутства не iснує . 

ў за факторною R -моделлю, Вiрогiднiсть банкрутства пiдприємства у вiдповiдностi до значення 

моделi вiдсутня. 

ў Зроблено експрес - дiагностику  подiй, що пiдтверджують безперервнiсть дiяльностi  та 

вибраних оцiнок. Зiбранi данi для узагальнення результатiв  експрес - дiагностики подiй, що 

пiдтверджують безперервнiсть дiяльностi пiдприємства 

 

Дью Дiлiженс (вiд англiйського Due Diligence, що в перекладi означає "забезпечення належної 

сумлiнностi") - це процедура формування об'єктивного уявлення про об'єкт iнвестування, яка 

включає в себе iнвестицiйнi ризики, незалежну оцiнку об'єкту iнвестування, повне дослiдження 

дiяльностi компанiї, комплексну перевiрку фiнансового стану та положення на ринку. Зазвичай 

передує купiвлi бiзнесу, злиттю, пiдписанню контракту чи спiвробiтництва. У першу чергу, Due 

Diligence спрямований на всебiчну перевiрку законностi i комерцiйної привабливостi 

запланованої угоди або iнвестицiйного проекту, проте, важливу роль вiдiграє i повнота 

iнформацiї, яка надається при цьому видi перевiрки, що дозволяє iнвесторам або дiловим 

партнерам бiльш глибоко оцiнити усi переваги та недолiки спiвпрацi. 

 

Процедура Due Diligence. Оцiнка вигод i зобов'язань передбачуваної угоди проводиться шляхом 

аналiзу усiх аспектiв минулого, справжнього i прогнозованого майбутнього бiзнесу, що 

придбавається, i виявлення будь-яких можливих ризикiв. Вiдсутнiсть належної перевiрки може 

стати причиною негативних фiнансових результатiв пiсля змiни власника, причиною судових 

позовiв, податкових i фiнансових перевiрок та iнших неприємних наслiдкiв. 

 

В звiтному роцi реалiзувати  бiзнес, щоб  максимально зменшити iснуючi пiдприємницькi 

ризики (в т.ч. економiчного) , пiдписанню контракту чи спiвробiтництва ПрАТ не проводило. 

 

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

ризику грошових потоків 
Iнформацiя про ризики i невизначеностi (Д) 

 

Проблеми невизначеностi, ризикiв i пiдприємництва в iнституцiональнiй теорiї є ключовими як 

на попередньому етапi контрактних вiдносин, так i на стадiї реалiзацiї iнституцiональних форм 

контрактних вiдносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, iснують на стадiї укладання 

контракту через те, що iснують витрати, пов'язанi зi складанням проекту договору, веденням 

переговорiв i забезпеченням гарантiй угоди. Якщо на всiх цих етапах дiяти ретельно, то буде 

укладено складний документ, який передбачатиме численнi можливi наступнi подiї та 

вiдповiдну адаптацiю до них учасникiв угоди. В iншому разi договiр буде неповним, i сторони 

змушенi будуть доповнювати його у процесi виникнення непередбачених обставин. Ризики, що 

розглядаються як небезпеки, на стадiї виконання контракту спричиненi витратами, пов'язаними 

з неефективною адаптацiєю i коригуванням договору та несвоєчасною реалiзацiєю контракту 



через пропуски в договорi, помилки, упущення й непередбаченi зовнiшнi обставини. Це витрати 

на управлiння економiчною системою. 

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 

ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 

основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 

вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

Д1. Кредитний ризик 

 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 

 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати 

борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними 

ризиками: 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою; 

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВI: 

1. Дебiторську заборгованiсть зменшують  шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою 

правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, 

листуванням, виставленням претензiй i т.п .. 

2. На Товариствi  налагодженi механiзми виконання угод, система облiку та контролю, 

повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок 

3. Для повернення дебiторської заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого 

алгоритму впливу на боржника. 

 

Д.2. Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 

та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 

акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 



чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

 

Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 

здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 

даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 

iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 

володiння iноземною валютою за перiод. 

 

Обмiнний курс на дату: 01.01.2018р. -  3349,54 грн. за 100 EURO. 

 

Обмiнний курс на дату складання цiєї фiнансової звiтностi залишався на рiвнi 3171,41 грн. за 

100 EURO - 31.12.2018р. 

 

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 

номiнованими в iноземнiй валютi. 

 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

 

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 

валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 

вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 

вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 

впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 

 

Д.3. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. 

 

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в 



розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином ( Рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року) : 

 

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - 2359,3 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть - 12161,0 

Всього:   18428,0 

 

Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести фiрма в результатi 

кон'юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених фiрмою 

при розрахунку податкових платежiв. Таким чином, податковий ризик одночасно належить i до 

групи зовнiшнiх фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв. Податковий ризик включає 

в себе: 

 

" значне зростання заборгованостi платежiв до бюджету, яке зумовлює не тiльки штрафнi 

санкцiї, але й загрозу зупинення податковою мiлiцiєю дiяльностi пiдприємства, арешту його 

рахункiв, вилучення документацiї, пов'язаної з господарською дiяльнiстю пiдприємства, таке 

iнше, що може призвести до лiквiдацiї пiдприємства; 

 

" ймовiрнiсть виникнення втрат в результатi податкових помилок, якi виникли з вини 

працiвникiв бухгалтерiї. 

 

Емiтент не укладав деривативiв, не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi 

впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у 

звiтному 2018 роцi не було. Штрафнi санкцiї до  емiтента у звiтному перiодi органами державної 

влади не застосовувались. 

 

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення 

таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою 

899дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв 

передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для 

господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових 

ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; 

 

- оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 

ризикiв; 

 

- визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 

видами фiнансових ризикiв. 

 

Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових 

операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди 

коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не 

використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як 

метод страхування цiнового ризику. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Науково-виробнича компанiя "Дiапроф-Мед" не 

схильне  до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi. На Товариствi враховують 

мiру ризику в кожному конкретному випадку. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 



власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння вiдсутнiй. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством України 

вимоги - немає.  

 

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 
Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки загальними 

зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 27.04.2018 

Кворум зборів 62,5 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв. 

2. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства за пiдсумками 2017 року та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

4. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства. 

5. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних результатiв дiяльностi, 

рiчного балансу Товариства за 2017 рiк. 

6. Затвердження порядку використання прибутку за результатами 

фiнансово-господарської дiяльностi у 2017р., затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом. 

7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати 

прийняття такого рiшення. 

8. Звiт вiдповiдального за виконання положень антикорупцiйної програми 

Товариства за 2017 рiк. 

Робота за порядком денним зборiв. Питання 1 порядку денного: <Про 

обрання лiчильної комiсiї, Голови та Секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв. Затвердження регламенту зборiв>. 



Слухали: Шевчука Олександра Анатолiйовича, який запропонував обрати 

такi робочi органи Товариства: Голова зборiв: Спiвак Микола Якович, 

Секретар зборiв: Троянський Василь Васильович.  

Шевчук О.А. повiдомив, що з метою забезпечення проведення голосування 

та для пiдрахунку голосiв акцiонерiв пiд час голосування з питань порядку 

денного необхiдно обрати Лiчильну комiсiю та внiс пропозицiю обрати 

комiсiю в кiлькостi 2-х осiб: Шевчук Веронiка Олександрiвна - голова 

Лiчильної комiсiї, та Сергеєва Тетяна Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї. 

Шевчук О.А. запропонував наступний Регламент проведення Зборiв: звiти 

i доповiдi по питанням порядку денного -  до 10 хвилин; виступи по 

питанням порядку денного  - до 5 хвилин; запитання, пропозицiї, щодо 

проектiв рiшень з порядку денного - подавати в уснiй формi; вiдповiдi на 

запитання - до 5 хвилин; Збори провести без перерви.  Iнших пропозицiй 

не надходило. Прийняте рiшення: Обрати такi робочi органи Товариства: 

Голова зборiв: Спiвак Микола Якович, Секретар зборiв: Троянський 

Василь Васильович.  Голова Лiчильної комiсiї: Шевчук Веронiка 

Олександрiвна, Член Лiчильної комiсiї: Сергеєва Тетяна Анатолiївна. 

Затвердити Регламент проведення Зборiв: звiти i доповiдi по питанням 

порядку денного -  до 10 хвилин; виступи по питанням порядку денного  - 

до 5 хвилин; запитання, пропозицiї, щодо проектiв рiшень з порядку 

денного - подавати в уснiй формi; вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин; 

Збори провести без перерви. 

Питання 2 порядку денного: <Звiт Правлiння про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Правлiння>. Слухали: Звiт Голови Правлiння 

Товариства Шевчука О.А. про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Пiсля доповiдi в обговореннi взяли 

участь всi акцiонери, якi у своїх виступах за наслiдками розгляду звiту 

запропонували прийняти рiшення про оцiнку звiту Правлiння Товариства 

як <добре>, затвердження звiту Правлiння Товариства про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.  Прийняте 

рiшення: Оцiнити звiт Правлiння Товариства як <добре>. Затвердити Звiт 

правлiння Товариства <Про фiнансово-господарську дiяльностi Товариства 

за 2017 рiк>  зi збитком у сумi 946 тис. гривень..  

Питання 3 порядку денного: <Звiт Наглядової ради Товариства за 

пiдсумками 2017 року та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Наглядової ради>. Слухали: Звiт Голови Наглядової Ради Товариства 

Спiвака М.Я., який доповiв про дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства, яка 

вiдповiдно до Положення <ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ> Товариства в 2017 

роцi, контролювала дiяльнiсть Правлiння Товариства. Рiшення Ради 

стосувались оперативного затвердження дiяльностi Товариства, в рамках 

стратегiї розвитку, основних напрямкiв дiяльностi та планiв Товариства 

затверджених Загальними Зборами Товариства.  Пiсля доповiдi в 

обговореннi взяли участь всi акцiонери, якi у своїх виступах за наслiдками 

розгляду звiту запропонували прийняти рiшення про оцiнку звiту 

Наглядової Ради Товариства як <добре>, затвердження звiту Наглядової 

Ради Товариства <Про дiяльнiсть наглядової ради Товариства за 2017 рiк>. 

Прийняте рiшення: Оцiнити звiти Наглядової Ради Товариства як <добре>. 

Затвердити Звiт наглядової ради Товариства про дiяльнiсть наглядової 

ради Товариства за 2017 рiк.  

Питання 4 порядку денного: <Визначення основних напрямiв дiяльностi 



Товариства> 

Слухали: Шевчука Олександра Анатолiйовича, який доповiв про основнi 

напрямки дiяльностi товариства в 2017 р. Пiсля доповiдi в обговореннi 

взяли участь всi акцiонери, якi у своїх виступах за наслiдками доповiдi 

запропонували прийняти рiшення про надання згоди з визначеними 

напрямами роботи та стратегiєю розвитку Товариства в 2018 роцi. 

Прийняте рiшення: Надати згоду з визначеними напрямами роботи та 

стратегiєю розвитку Товариства в 2018 роцi. 

Питання 5 порядку денного: <Затвердження рiчного звiту Товариства, 

рiчних результатiв дiяльностi, рiчного балансу Товариства за 2018 рiк>. На 

розгляд акцiонерiв надався рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк. 

Слухали: Спiвака М.Я., який запропонував затвердити рiчний звiт 

Товариства, рiчних результатiв дiяльностi, рiчного балансу Товариства за 

2017 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства, рiчних 

результатiв дiяльностi, рiчного балансу Товариства за 2017 рiк 

Питання 6 порядку денного: <Затвердження порядку використання 

прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016р., 

затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 

передбачених законом>.  Слухали: Шевчука Олександра Анатолiйовича, 

який вiдповiдно до звiтiв Товариства запропонував порядок використання 

прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016р., 

затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, 

передбачених законом. Рiшення прийнято: Затвердити порядок 

використання прибутку, затвердити розмiр рiчних дивiдендiв. 

Питання 7 порядку денного: <Прийняття рiшення про попереднє схвалення 

значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш 

як одного року з дати прийняття такого рiшення>. Слухали: Спiвака 

Миколу Яковича, який за поданням Наглядової Ради Товариства 

запропонував вiдповiдно до вимог ст. 70 Закону України <Про акцiонернi 

товариства> прийняти рiшення про попереднє схвалення значних 

правочинiв, що за своїм характером вiдповiдають предмету дiяльностi 

Товариства вiдповiдно до Статуту, ринкова вартiсть майна або послуг, що 

є його предметом, становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

Прийняте рiшення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ <НВК 

<ДIАПРОФ-МЕД> протягом одного року з дати прийняття цього рiшення 

Загальними зборами акцiонерiв, значних правочинiв, що за своїм 

характером вiдповiдають предмету дiяльностi Товариства вiдповiдно до 

Статуту, ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 25 до 50 вiдсоткiв вартостi активiв емiтента за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.  

Питання 8 порядку денного: <Звiт вiдповiдального за виконання положень 

антикорупцiйної програми Товариства за 2017 рiк>. Слухали: Семененко 

Олександру Дмитрiвну, яка звiтувала про виконання положень 

антикорупцiйної програми Товариства в 2017 роцi. Прийняте рiшення: 

Затвердити та оцiнити звiт вiдповiдального за виконання положень 

антикорупцiйної програми Товариства за 2017 рiк як <добре>. 

По всiм питанням, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв 

рiшення прийнятi одноголосно. 

 

 



Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

не скликались  

 

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 (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

нi 

Інше (зазначити) немає 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: збори проведенi 24.04.2017р. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) немає 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: не проводили 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: комiтети 

вiдсутнi 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Спiвак Микола Якович Голова Наглядової ради X  

Кобрин Тарас 

Михайлович 

Член Наглядової ради X  

Марiєвський Вiктор 

Федорович 

Член Наглядової ради X  

 

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

товариства? 

 Так Ні 



Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

немає 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Засiдання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рiшень. 

 

Протягом звiтного перiоду було проведено засiдання Наглядової ради, на яких було прийнято 

наступнi рiшення: 

Про скликання загальних зборiв акцiонерiв. Про затвердження проекту порядку денного 

загальних зборiв акцiонерiв. 

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення 

про проведення Зборiв. 

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Зборах. 

Про затвердження проектiв рiшень загальних зборiв акцiонерiв. 

Про затвердження тексту повiдомлення загальних зборiв акцiонерiв. 

Про призначення реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 

Про тимчасову лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв. 

Про обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

Про затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв 

Товариства. 

Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних 

зборах акцiонерiв. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 



Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

немає 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння Шевчук Олександр 

Анатолiйович 

Член Правлiння (Директор з продажу) 

Троянський Дмитро Васильович 

Член Правлiння (Директор з розвитку) 

Думанський Валентин Дмитрович 

Член Правлiння (Директор з якостi) 

Горлов Юрiй Iванович 

Член Правлiння (Директор з 

виробництва) Троянський Василь 

Васильович 

Член Правлiння, головний бухгалтер 

Семененко Олександра Дмитрiвна 

Член Правлiння (Директор 

адмiнiстратор) Стариченко Вiктор 

Дмитрович 

Член Правлiння (заступник директора з 

виробництва з технологiчних питань) 

Прилипко Валентин Олексiйович 

Права, обов'язки, вiдповiдальнiсть та розмiр 

винагороди Голови правлiння Товариства 

визначаються трудовим договором, що укладається 

з ним з урахуванням норм Статуту та чинного 

законодавства України. Вiд iменi Товариства 

трудовий договiр пiдписує Голова Наглядової ради 

чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 

 

До компетенцiї Голова правлiння належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї загальних 

зборiв та Наглядової ради Товариства. 

Опис Органами управлiння Товариства є: 

" Загальнi збори акцiонерiв Товариства (надалi 

- "Загальнi збори") - вищий орган Товариства; 

" Наглядова рада Товариства; 

" Правлiння Товариства - колегiальний 

виконавчий орган; 

" Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). 

Посадовими особами органiв управлiння 

Товариства є: голова та члени Наглядової ради, 

Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, ревiзор Товариства. 

Посадовим особам органiв Товариства 

виплачується винагорода тiльки на умовах, якi 

встановлюються цивiльно-правовими договорами 

або трудовим договором, укладеним з ними. 

Посадовi особи органiв Товариства повиннi дiяти в 

iнтересах Товариства, дотримуватися вимог 

законодавства, положень статуту та iнших 

документiв Товариства. 

Посадовi особи органiв Товариства несуть 

вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 

завданi Товариству своїми дiями (бездiяльнiстю), 

згiдно iз законодавством. 

 



Примітки 
-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) немає 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформа

ція 

розповс

юджуєть

ся на 

загальни

х зборах 

Інформація 

оприлюднюєтьс

я в 

загальнодоступн

ій 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 



Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

немає 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

не обиралась 

 

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

емітента 

 

№ з/п Повне найменування Ідентифікаційний код згідно з Розмір 



юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, 

ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) 

значного пакета акцій 

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) 

частки 

акціонера 

(власника) 

(у 

відсотках 

до 

статутного 

капіталу) 

1 Рудник Олег Анатолiйович - 15 

2 Троянський Василь Васильович - 15 

3 Спiвак Микола Якович - 17,5 

 

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 

0 0 Будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента 

вiдсутнi. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Посадовими особами органiв управлiння Товариства є: голова та члени Наглядової ради, 

Правлiння, Ревiзiйної комiсiї, ревiзор Товариства. 

Загальнi збори є вищим органом Товариства. 

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори). Рiчнi Загальнi 

збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. Представником акцiонера на 

Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Посадовi 

особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками iнших 

акцiонерiв Товариства на Загальних зборах.  Акцiонер має право призначити свого представника 

постiйно або на певний строк. Акцiонер має право у будь-який момент замiнити свого 

представника, повiдомивши про це Правлiння Товариства. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння. Порядок роботи Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду 

Товариства, яке затверджується Загальними зборами. До компетенцiї Наглядової ради належить 

вирiшення питань, передбачених законодавством, цим статутом, а також переданих на 

вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. Голова Наглядової ради обирається членами 

Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

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

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду. 



Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. Кiлькiсний склад, порядок призначення його членiв та порядок роботи 

Правлiння визначається цим статутом та Положенням про правлiння Товариства, яке 

затверджується Загальними зборами. До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать 

до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.   Правлiння пiдзвiтне Загальним 

зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi 

Товариства у межах, встановлених цим статутом i законодавством. Голова та члени Правлiння 

обираються та вiдкликаються Наглядовою радою. 

Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати 

можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених 

законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. Голова Правлiння має 

право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi 

представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та 

давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член 

Правлiння в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими 

повноваженнями за рiшенням Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства. Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю. Голова ревiзiйної комiсiї 

обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного 

складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного 

Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї 

(ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi 

питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї  мають право брати 

участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, 

статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Загальнi збори є вищим органом Товариства. 

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори). Рiчнi Загальнi 

збори проводяться не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року. 

Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. 

До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить: 

1) визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства; 

2) внесення змiн до статуту Товариства; 

3) прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй; 

4) прийняття рiшення про змiну типу Товариства; 

5) прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 

6) прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства; 

7) прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства; 

8) прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй; 

9) затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 

(ревiзора) Товариства, а також внесення змiн до них; 

10) затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства, якщо цим статутом це не вiднесено 

до компетенцiї iнших органiв Товариства; 

11) затвердження рiчного звiту Товариства; 

12) розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 

13) прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв 

обов'язкового викупу акцiй, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

14) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 

15) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених законом; 



16) прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 

17) обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради; 

18) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком 

випадкiв, встановлених Законом; 

19) обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення 

їх повноважень; 

20) затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 

21) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 

22) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт 

або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

23) прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадку, передбаченого 

Законом України "Про акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної 

комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, 

що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу; 

24) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту 

Ревiзiйної комiсiї (ревiзора); 

25) затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 

26) обрання комiсiї з припинення Товариства; 

27) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно iз 

статутом Товариства. 

Повноваження з вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, не 

можуть бути переданi iншим органам Товариства. 

До виключної компетенцiї Загальних зборiв законом може бути вiднесено вирiшення й iнших 

питань. 

Представництво акцiонерiв 

Представником акцiонера на Загальних зборах може бути фiзична особа або уповноважена 

особа юридичної особи. 

Посадовi особи органiв Товариства та їх афiлiйованi особи не можуть бути представниками 

iнших акцiонерiв Товариства на Загальних зборах. 

Акцiонер має право призначити свого представника постiйно або на певний строк. Акцiонер має 

право у будь-який момент замiнити свого представника, повiдомивши про це Правлiння 

Товариства. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть 

Правлiння. Порядок роботи Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду 

Товариства, яке затверджується Загальними зборами. 

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, 

цим статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 

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

дiяльнiстю Товариства; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 

до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 



6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом; 

8) обрання та припинення повноважень голови i членiв Правлiння; 

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення 

розмiру їх винагороди; 

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

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом; 

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

Загальних зборiв вiдповiдно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно 

до Закону; 

16) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Законом, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених роздiлом 

ХIII Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

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

акцiй; 

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

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

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв 

Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до Закону; 

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй 

документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. 

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

iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених 

законодавством. 

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну 

дiєздатнiсть. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження 

рiшенням Загальних зборiв. Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється за 

принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до 

кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй. Одна й та сама особа може обиратися до 

складу Наглядової ради неодноразово.  Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

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

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

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

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi 



повноваження, передбаченi цим статутом та положенням про Наглядову раду. 

У разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його 

повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням. 

Наглядова рада за пропозицiєю голови Наглядової ради у встановленому порядку має право 

обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за 

взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. 

Правлiння - колегiальний виконавчий орган Товариства, здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства. Кiлькiсний склад, порядок призначення його членiв та порядок роботи 

Правлiння визначається цим статутом та Положенням про правлiння Товариства, яке 

затверджується Загальними зборами. 

До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв та Наглядової ради. 

Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 

Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених цим статутом i 

законодавством. 

Членом правлiння може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом 

Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Товариства визначаються Законом України "Про 

акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, цим статутом та/або Положенням про 

Правлiння Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правлiння. Вiд 

iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке 

пiдписання Наглядовою радою. 

Голова та члени Правлiння обираються та вiдкликаються Наглядовою радою. 

Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати 

можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених 

законодавством, статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень 

Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi 

Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства. Iнший член Правлiння в порядку, визначеному законодавством 

України, також може бути надiлений цими повноваженнями за рiшенням Наглядової ради. 

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) - орган Товариства, що здiйснює перевiрку фiнансово - господарської 

дiяльностi Товариства. 

Загальнi збори обирають ревiзiйну комiсiю (ревiзора). 

Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. 

Додатковi вимоги щодо обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора), кiлькiсного складу комiсiї, порядку 

її дiяльностi та компетенцiя визначаються Положенням про ревiзiйну комiсiю або рiшенням 

Загальних зборiв. 

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) може обиратися для проведення спецiальної перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства або на визначений перiод. Строк повноважень членiв 

ревiзiйної комiсiї (ревiзора) встановлюється на перiод до дати проведення чергових рiчних 

Загальних зборiв, але не бiльше нiж на п'ять рокiв. 

Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають 

право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку 

денного з правом дорадчого голосу. 

Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями 

Товариства. 



 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi 

подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Звiт призначений для вказаних користувачiв та не може використовуватись  для iнших 

користувачiв та iншими сторонами. 

 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

виконання завдання з надання об?рунтованої впевненостi" нашого звiту. Ми є незалежними по 

вiдношенню до Замовника згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, 

застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економiчної кризи та 

полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання 

неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на 

економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 

 

Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння ПрАТ "НВК "ДIАПРОФ-МЕД ", що включає опис основних 

характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо 

або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження 

прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку 

призначення та 

 

У вiдповiдностi до ст.40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" та керуючись МСА 

аудитор висловлює обмежену впевненiсть щодо зазначених вище окремих компонентiв Звiту 

керiвництва за 2018рiк. Виконанi аудитором процедури не надали докази, що свiдчили б про 

невiдповiднiсть  наданої iнформацiї. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" не надається, оскiльки товариство не фiнансовою установою. Вимоги 

щодо розкриття iнформацiї, передбачених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг", не застосовуються до приватного акцiонерного 

товариства, яке не є фiнансовою установою. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Спiвак Микола Якович 2 562 17,5 2 562 0 

Троянський Василь Васильович 2 196 15 2 196 0 

Рудник Олег Анатолiйович 2 196 15 2 196 0 

Усього 6 954 47,5 6 954 0 



X. Структура капіталу 

 
Тип 

та/або 

клас 

акцій 

Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя 

проста 

бездокум

ентарна 

iменна 

14 640 146 400,00 Акцiя є об'єктом приватної власностi. Акцiонери Товариства вправi розпоряджатись 

своїми акцiями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим 

статутом. Порядок обiгу акцiй визначається законодавством. Акцiонери Товариства 

мають право: брати участь в управлiннi акцiонерним Товариством (через участь та 

голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених 

представникiв); обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариством; вимагати 

(при володiннi бiльш як 10% акцiй Товариства) скликання позачергових Загальних зборiв 

чи перевiрки зовнiшнiм аудитором фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; брати 

участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у 

порядку, визначеному законодавством України та внутрiшнiми нормативними 

документами Товариства; отримувати будь-яку iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 

якщо така iнформацiя не носить характеру iнформацiї з обмеженим доступом 

(конфiденцiйної або таємної); користуватися переважним правом на придбання 

додатково випущених Товариством акцiй; вiльно розпоряджатися акцiями Товариства у 

порядку, вставновленому законодавством України; отримання, у разi лiквiдацiї, частини 

майна Товариства або вартостi частини майна. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - 

дотримуватися норм статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних документiв 

Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв та iнших органiв управлiння 

Товариства, виданi в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здiйсненнi 

ним статутної дiяльностi, пiдвищенню його прибутковостi та ефективностi дiяльностi; - 

оплатити повну номiнальну вартiсть акцiй у розмiрi, порядку, коштами (засобами) та 

термiни, передбаченi цим Статутом i рiшеннями загальних зборiв; - не розголошувати 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, що складає комерцiйну таємницю та носить 

конфiденцiйний характер; - брати участь у забезпеченнi Товариства необхiдною для його 

дiяльностi iнформацiєю та iншими матерiальними i нематерiальними ресурсами; - 

протягом 2-ох тижнiв повiдомити Товариство та/або депозитарну установу, що здiйснює 

облiк власникiв iменних цiнних паперiв Товариства, про змiну свого фактичного мiсця 

реєстрацiї; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести iншi обов'язки, 

встановленi Статутом Товариства та передбаченi законодавством України.  

Емiтент не здiйснював публiчної 

пропозицiї, допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру не було. 

Примітки: 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На 

основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення 

iснуючих позик. 

Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено: простi iменнi акцiї у бездокументарнiй 

формiiснування на загальну суму 146400,00 грн. у кiлькостi 14640 штук номiнальною вартiстю 10,00 грн. кожна. На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не 

виставлялись та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi емiсiю акцiй додаткового випуску товариство не здiйснювало. 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.09.2011 378/10/1/11 Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м. Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000128862 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 14 640 146 400 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснюється, Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, 

допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду 

Емiтент не здiйснював. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Шевчук Олександр Анатолiйович 1 171 7,998634 1 171 0 

Троянський Василь Васильович 2 196 15 2 196 0 

Усього 3 367 22,998634 3 367 0 

 

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

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.09.2011 378/10/1/11 UA4000128862 14 640 146 400 9 150 0 0 

Опис: 

У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 

паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 2 579,4 2 261,2 0 0 2 579,4 2 261,2 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 2 576,4 2 261,2 0 0 2 576,4 2 261,2 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 3 0 0 0 3 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2 579,4 2 261,2 0 0 2 579,4 2 261,2 

Опис 

Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби 

використовуються до повного використання, вiдповiдно до технiчних 

характеристик.  При вiдображеннi у облiку руху основних засобiв 

порушень не визначено. Їх вартiсть з моменту придбання по теперiшнiй 

час зменшилась на суму зносу 13227,5 тис.грн, що становить 85,4 %. 

Усi ОЗ є власнiстю пiдприємства, не знаходяться пiд заставою, 

використовуються в основнiй дiяльностi пiдприємства в повному 

обсязi. Протягом року до пiдприємства ОЗ надiйшло на суму 758,4 

тис.грн. Обмежень на використання ОЗ немає. Амортизацiя 

нараховується прямолiнiйним методом. Термiн амортизацiї 2-3-5-20-50 

рокiв в залежностi вiд технiчної характеристики основного засобу. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

12 175,4 9 297,4 

Статутний капітал (тис.грн) 146 146 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

146 146 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 

активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 12029.4 тис.грн. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 

12029.4 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України 

дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 

грн) 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 552,7 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 9 641,4 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 12 194,1 X X 

Опис Станом на 31.12.2018р. поточнi зобов'язання ПрАТ "НВК 

"Дiапроф-Мед" складають:  

 

поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3481.7 

тис.грн.,  

 

iншi поточнi зобов'язання - 6159.7 тис.грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

Депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд.7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 0445910440 

Факс 0445910440 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" 

передбачених договором про обслуговування 

випускiвцiннихпаперiв. З 12 жовтня 2013 року набрав 

чинностi Закон України "Про депозитарну систему 

України" . Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону 



Центральний депозитарiй - юридична особа, що 

функцiонує у формiпублiчногоакцiонерного 

товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, 

установлених цим Законом. Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiїНацiональноюкомiсiєю з цiннихпаперiв та 

фондового ринку в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року 

Нацiональноюкомiсiєю з цiннихпаперiв та фондового 

ринку було зареєстровано 

поданiПублiчнимакцiонерним товариством 

"Нацiональнийдепозитарiй України" Правила 

Центрального депозитарiюцiннихпаперiв 

(рiшенняКомiсiївiд 01.10.2013 №2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова 

компанiя "Фаворит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23730178 

Місцезнаходження 03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ №263378 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового 

ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013 

Міжміський код та телефон 0444580545 

Факс 0444580545 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарної установи 

Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть, а саме Депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарної установи Емiтент користується 

послугами Депозитарної установи на пiдставi 

договору. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи (Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку серiя АЕ № 263378 вiд 

24.09.2013, строк дiї: з 12.10.2013 необмежений). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЮВМ - 

аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20587317 

Місцезнаходження 07400, Україна, Київська обл., м.Бровари, вул. 

Черняхiвського, 23-б к.171 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

2488 

Найменування державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 0445745028 

Факс 0445745028 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, 



надання аудиторських послуг 

Опис Перевiрку Звiту керiвництва за 2018рiк ПрАТ 

"ДIАПРОФ-МЕД" проведено згiдно з Договором про 

проведення послуг № 3-21 вiд 20.03.2019р. Мiсце 

проведення аудиту: м.Київ, просп.Перемоги, буд.68/1, 

оф.62. 

Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi 

послуги № 2488 рiшення Аудиторської Палати України 

№ 98 вiд 26.01.2001р., рiшення Аудиторської Палати 

України № 158 вiд 26.01.2006р., рiшення Аудиторської 

Палати України № 224/3 вiд 23.12.2010р. та рiшення 

Аудиторської Палати України № 317/4 вiд 26.11.2015р. 

Директор - Кузуб М.В., сертифiкат аудитора серiї А № 

004416 виданий 30.11.2000 р. 

Перiод, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2018 -

31.12.2018р. 

Дата початку перевiрки - 20.03.2019р. Дата закiнчення 

перевiрки - 18.04.2019р. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

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

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженог

о органу, що 

прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна 

вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет правочину 

Дата 

розміщення 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 27.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

250 000 000 27 755 900,73 предмет правочину пов'язаний з 

фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Товариства 

(реалiзацiя готової продукцiї, 

закупiвля сировини та 

матерiалiв, договорiв 

перевезення, транспортного 

експедирування, зберiгання, 

страхування, доручення, комiсiї, 

банкiвського рахунку, 

розпорядження майновими 

27.04.2018 diaproph.com.ua 



правами iнтелектуальної 

власностi, лiцензiйних 

договорiв, договорiв 

комерцiйної концесiї, договорiв 

спiльної дiяльностi, мирових 

угод, договорiв поруки) 

Опис: 

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2018 р. прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення 

Загальними зборами акцiонерiв, значних правочинiв, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (реалiзацiя готової продукцiї, закупiвля 

сировини та матерiалiв, договорiв перевезення, транспортного експедирування, зберiгання, страхування, доручення, комiсiї, банкiвського рахунку, розпорядження майновими 

правами iнтелектуальної власностi, лiцензiйних договорiв, договорiв комерцiйної концесiї, франчайзингу, виробничої кооперацiї, договорiв спiльної дiяльностi, мирових угод, 

договорiв поруки) ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 100 вiдсоткiв вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi за 2017 рiк. 

Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 250 000 000,00 гривень (Двiстi п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) або еквiвалент вказаної суми в iноземнiй валютi за 

курсом, встановленим Нацiональним банком України на дату укладення, при цьому вартiсть будь-якого одного такого значного правочину не може перевищувати 27 755 

000,00 гривень (Двадцять сiм мiльйонiв сiмсот п'ятдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) або еквiваленту вказаної суми в iноземнiй валютi за курсом, встановленим 

Нацiональним банком України на дату укладення. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 27 755 тис.грн.  

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 900,73%.  

Спiввiдношення граничної вартостi одного правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 100%. 



 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, 

число) 
2019.01.01 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНIЯ 

"ДIАПРОФ-МЕД" 
за ЄДРПОУ 24265186 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво фармацевтичних препаратів і 

матеріалів 
за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників, осіб: 74 

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 

Адреса, телефон: 03113, - р-н, м. Київ, просп. Перемоги, 68/1, офiс 62, (044)433-03-00 

 

1. Баланс 
на 31.12.2018 p. 

Форма №1-м 

Код за ДКУД 1801006 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1350 0 

Основні засоби 1010 2579,4 2261,2 

    первісна вартість 1011 14730,3 15488,7 

    знос 1012 (12150,9) (13227,5) 

Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0 

Інші необоротні активи 1090 426 426 

Усього за розділом I 1095 4355,4 2687,2 

II. Оборотні активи    

Запаси: 1100 13699,2 11567,1 

    у тому числі готова продукція 1103 1327,4 2667,2 

Поточні біологічні активи 1110 1,6 3,3 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 842,7 1772,8 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6722,3 9917,3 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2074,3 672,9 

Витрати майбутніх періодів 1170 6,5 0,4 

Інші оборотні активи 1190 53,4 107,8 

Усього за розділом II 1195 23400 24041,6 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 27755,4 26728,8 

 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 146,4 146,4 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Резервний капітал 1415 36,6 36,6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9114,4 11992,4 

Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 

Усього за розділом I 1495 9297,4 12175,4 

II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 6293 2359,3 

III. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 

зобов'язаннями 
1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2785,7 3481,7 

    розрахунками з бюджетом 1620 196,9 2552,7 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 27,2 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 9182,4 6159,7 

Усього за розділом III 1695 12165 12194,1 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Баланс 1900 27755,4 26728,8 

Примітки: Баланс пiдприємства складено за дiйсними даними бухгалтерського облiку станом на 

31.12.2018р. 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 

 

 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2018 р. 

Форма №2-м 

Код за ДКУД 1801007 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 62889,1 55541,2 

Інші операційні доходи 2120 407,3 1065,4 

Інші доходи 2240 2,7 5,2 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 63299,1 56611,8 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (42628,7) (33741,2) 

Інші операційні витрати 2180 (16203,5) (23816,4) 

Інші витрати 2270 (3,2) (0) 

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (58835,4) (57557,6) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 4463,7 -945,8 

Податок на прибуток 2300 (987,2) (0) 

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 3476,5 -945,8 

Примітки: Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) пiдприємства складено за дiйсними даними 

бухгалтерського облiку станом на 31.12.2018р. 

Звiтнiсть пiдтверджуємо. 

 

 

Керівник    Шевчук Олександр Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер   Семененко Олександра Дмитрiвна 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основнi ризики i невизначеностi 

його дiяльностi. 

Аналiз дiяльностi, стану та розвитку Товариства проводиться ураховуючи розмiр та вид 

дiяльностi пiдприємства, i включає як основнi фiнансовi, так i нефiнансовi показники дiяльностi 

щодо певного виду дiяльностi, у тому числi iнформацiю екологiчного та соцiального характеру, 

з посиланням на вiдповiднi показники рiчної фiнансової звiтностi та пояснення щодо сум за 

вiдповiдними показниками (якщо доречно). 

З метою систематизацiї та спiв ставностi iнформацiї звiт про управлiння формується за такими 

напрямами: 

1) органiзацiйна структура та опис дiяльностi пiдприємства; 

2) результати дiяльностi; 

3) лiквiднiсть та зобов'язання; 

4) екологiчнi аспекти; 

5) соцiальнi аспекти та кадрова полiтика; 

6) ризики; 

7) дослiдження та iнновацiї; 

8) фiнансовi iнвестицiї; 

9) перспективи розвитку; 

10) корпоративне управлiння. 

Перелiк напрямiв та показникiв, якi розкриваються у звiтi про управлiння не є вичерпним. 

Товариство розкриває i iншу iнформацiю, яку вважає за доцiльне. 

Товариство включає у звiт про управлiння нефiнансовi показники дiяльностi, що мiстять 

iнформацiю щодо впливу його дiяльностi, зокрема на навколишнє середовище, довкiлля, 

соцiальнi питання, у тому числi питання соцiального захисту працiвникiв пiдприємства, поваги 

прав людини, боротьби з корупцiєю та хабарництвом, а саме: 

" стислий опис моделi дiяльностi пiдприємства; 

" опис полiтики, яку провадить пiдприємство, щодо зазначених питань; 

" результат такої полiтики; 

" основнi ризики, пов'язанi iз зазначеними питаннями, що стосуються дiяльностi пiдприємства, у 

тому числi (якщо доречно) дiловi вiдносини, продукцiя або послуги, якi можуть спричинити 

негативнi наслiдки у цих сферах, та яким чином пiдприємство здiйснює управлiння цими 

ризиками; 

" основнi нефiнансовi показники, що характеризують дiяльнiсть пiдприємства. 

Звiтним перiодом для складання звiту про управлiння є календарний рiк, який починається з 1 

сiчня кожного року та закiнчується 31 грудня того самого року. 

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 Товариства. Майбутнє 

спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю 

активiв Товариства, а також на здатнiсть  Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв 

погашення. 

Нажаль в Українi розвиток виробництва гальмується в основному через невiдповiднiсть 

нормативно - правової бази, до умов розвитку ринкової економiки i господарських товариств. 

Для досягнення цих цiлей i завдань необхiдне подальше реформування нормативно-правової 

бази України, а також пiдтримка уряду у сферi iнвестування та нормування податкових ставок. 

Голова Правлiння Шевчук Олександр Анатолiйович 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

02.05.2018 03.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.04.2018 27.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

27.04.2018 28.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів 

 


