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Підтверджую ідентичність   електронної   та   паперової  форм інформації,  що подається 
до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії. 
 
 
Генеральний директор  ____________  Паук Юрій Іванович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника) 
 
                                                     МП 
 
                                              
Дата 25.04.2012 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 
 

1. Загальні відомості 
 

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Український 
науково-дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут трансформаторобудування" 

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публічне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00216757 
1.4. Місцезнаходження емітента 69069, Запорізька область, д/н, м. Запорiжжя, 

Днiпропетровське шосе, 11 
1.5.Міжміський код, телефон, факс (061) 284-52-01,(061)284-54-55  
1.6. Електронна поштова адреса 
емітента  

otei@vit.zp.ua  

 
 

2. Данні про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н 
2.2. Річна інформація опублікована у 
Відомості ДКЦПФР, №д/н 25.04.2012 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці Інтернет  www.vit.zp.ua 25.04.2012 
(адреса сторінки) (дата) 
 



Зміст 
 

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

1. Основні відомості про емітента:  

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

г') інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X 

д) відомості щодо належності підприємства до будь-яких об'єднань підприємств;   

е) інформація про рейтингове агентство;   

є) інформація про органи управління емітента;   

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

X 

3. Інформація про чисельність працівників і оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а)  інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б)  інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

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

6. Інформація про загальні збори  акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди. X 

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

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а)  інформація про випуски акцій емітента; X 

б)  інформація про облігації емітента;   

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;   

г) інформація про похідні цінні папери    

г')  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;   

д)  інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.   

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:   

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

б)  інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в)  інформація про зобов'язання емітента. X 

г)  інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

г')  інформація про собівартість реалізованої продукції X 

12.  Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.   

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду. 

X 

14. Інформація про стан корпоративного управління.  X 



15.  Інформація про випуски іпотечних облігацій.   

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

а)  інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 

  

б)  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; 

  

в) інформація про заміни іпотечних активів  у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів  до складу іпотечного покриття; 

  

г) відомості про структуру  іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на  кінець звітного періоду; 

  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  

  

17. 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.  

  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.    

20. Основні відомості про ФОН.    

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.    

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.    

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.    

24. Правила ФОН.    

25. Річна фінансова звітність.  X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний  період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  

X 

27. Аудиторський висновок.  X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (у разі наявності).  

  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

  

30. Примітки.   
Товариство не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. Дивiденди не нараховувались та не виплачувались 
протягом звiтного перiоду. Послугами рейтингових агентств не користовувалися. Облiгацiї, iпотечнi цiннi папери, 
похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, не випускались. Фактiв викупу 
власних акцiй за звiтний перiод не було. Замовлених та/або виданих сертифiкатiв протягом звiтного перiоду не 
було. Також не було випадкiв виникнення гарантiї третьої особи. Цiльовi облiгацiї не випускались. "Iнформацiя про 
органи управлiння емiтента" не заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Рiчна фiнансова 
звiтнiсть згiдно Мiжнародних стандартiв не складається.Товариство не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними 
та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. 
Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами позики), права 
вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного 
управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та вдосконалення практики корпоративного управлiння" не 
вказана дата його прийняття. Товариство не є фiнансовою установою, тому "Звiт про корпоративне управлiння" не 
заповнювався. 

 

  



3. Основні відомості про емітента 
 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
 

3.1.1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство 
"Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ВIТ" 
3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акцiонерне товариство 
3.1.4. Область, район Запорізька область, д/н 
3.1.5. Поштовий індекс 69069 
3.1.6. Населений пункт м. Запорiжжя 
3.1.7. Вулиця, будинок Днiпропетровське шосе, 11 
 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 

ААБ №285996 

3.2.2. Дата  державної реєстрації 09.02.1995 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал 
(грн.) 

355740.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.). 355740.00 
 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 
 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

3.3.2. МФО банку 300614 
3.3.3. Поточний рахунок 26005000005677 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 
банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 

3.3.5. МФО банку 300614 
3.3.6. Поточний рахунок.  26005000005677 

 
3.4. Основні види діяльності 

 
73.10.2 Дослідження і розробки в галузі технічних наук 

 
31.10.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

 
72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення 

 
 



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

Вид діяльності Номер 
ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

Надання послуг зв`язку серiя АВ 
№593183 

08.11.2011 Нацiональна комiсiя з 
питань регулювання 
зв`язку України 

01.02.2017 

ОписТовариство планує продовжити лiцензiю пiсля закiнчення дiї. 
Сертифiкацiя 
трансформаторного та 
високовольтного 
обладнання 

UA.P.043 19.08.2011 Держспоживстандарт 
України 

19.08.2014 

ОписТовариство планує продовжити лiцензiю пiсля закiнчення дiї. 
Сертифiкацiя 
iмпортного 
трансформаторного та 
високовольтного 
обладнання 

UA.PN.043 19.08.2011 Держспоживстандарт 
України 

19.08.2014 

ОписТовариство планує продовжити лiцензiю пiсля закiнчення дiї. 
Випробування 
трансформаторного та 
високовольтного 
обладнання 

2Т360 15.05.2011 Нацiональне агентство з 
акредитацiї України 

14.05.2014 

ОписТовариство планує продовжити лiцензiю пiсля закiнчення дiї. 
 



 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій. 
 

Найменування юридичної особи засновника Код за 
ЄДРПОУ 
засновника 

Місцезнаходження Відсосток акцій, які 
належать засновнику 
(від загальної 
кількості)  

    
Запорізька обласна рада (кількість акцій вказана 
на дату створення Товариства) 

20507422 Запорізька обл., 69107, д/н, м.Запоріжжя, 
пр.Леніна, 164 

100.000000000000 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який 
видав паспорт 

Відсосток акцій, які 
належать 
засновнику (від 
загальної кількості) 

д/н  ,  ,  , д/н 0.000000000000 
 Усього: 100.000000000000 

 



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 
Середньооблікова чисельність працівників – 572 особи. 
Позаштатних працівників немає. 
Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа. 
Чисельність працівників, які працюють неповний робочий день – 9 осіб. 
Фонд оплати праці у 2011 році склав 30926,0 тис.грн., що на 7011,0 тис.грн. більше, ніж у 
2010 році. 
Кадрова програма ПАТ «ВІТ» спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників 
операційним потребам підприємства. 
Розробка планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів здійснюється щорічно з 
урахуванням замовлень підрозділів підприємства. 
Рівень професійної підготовки персоналу забезпечується шляхом організації періодичного 
навчання робітників основних професій і спеціалістів. Оцінка рівня підготовки і кваліфікації 
здійснюється кваліфікаційними і атестаційними комісіями. 
Застосовуються такі види навчання: 
Систематичне самостійне навчання працівників; короткострокове навчання керівників і 
спеціалістів в наукових організаціях, навчальних центрах як в Україні, так і за її межами; 
перепідготовка робітників; навчання робітників суміжним професіям; підвищення кваліфікації 
працівників. 
Навчання і підвищення кваліфікації кадрів здійснюється за участю висококваліфікованих 
спеціалістів інституту, запрошенням в якості викладачів досвідчених спеціалістів сторонніх 
організацій, відвідувань лекцій, семінарів. 
Короткострокове навчання керівників підрозділів і спеціалістів проводиться в центрах 
підвищення кваліфікації кадрів терміном до трьох тижнів з відривом від роботи. 
Довгострокове періодичне навчання керівників і спеціалістів проводиться не рідше одного 
разу у п’ять років в учбових закладах системи підвищення кваліфікації кадрів для більш 
глибокого вивчення новітніх досягнень науки і техніки, оволодіння новими методами 
наукових досліджень по профілю діяльності. Навчання проводиться по учбовим планам і 
програмам. Терміни навчання: з відривом від роботи – до трьох місяців, без відриву від 
роботи – до шести місяців. За результатами навчання здійснюється перевірка знань і 
видається свідоцтво. 
Навчання в аспірантурі з тематики, в якій заінтересоване підприємство, призначене для 
вирішення наукових проблем і підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Після навчання 
в аспірантурі і отримання диплома спеціалістам надається перевага для зайняття посад, які 
потребують підвищеного рівня підготовки і уміння самостійно вести науково-дослідну роботу. 
Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі з відривом або без відриву від 
виробництва, можуть бути допущені до захисту кандидатської дисертації. 
Атестація наукових працівників проводиться на підприємстві систематично з метою 
виявлення їх професійного рівня і відповідності кваліфікаційним вимогам, які пред’являються 
до займаних посад. 
   
 



 
Інформація про дивіденди 

 
  
Найменування показника  

За звітний період За період, що передував звітному 

 за простими 
акціями 

за привілейо-
ваними  акціями 

за простими 
акціями 

за привілейо-
ваними  акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн 

0.000 0.000 67200.000 0.000 

Нараховано дивідендів на 
одну акцію,грн 

0.000 0.000 0.009 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

0.000 0.000 58300.000 0.000 

Дата складення переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів  

д/н д/н 01.10.2010 д/н 

Дата виплати дивідендів  д/н д/н 01.10.2010 д/н 
Опис  У звітному 2011 році дивіденди не нараховувались. 
 
 



6. Інформація про посадових осіб емітента 
 
 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
  
6.1.1 Посада Генеральний директор 
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 
юридичної особи 

Паук Юрій Іванович 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1951 
6.1.5. Освіта Запорізький машинобудівний інститут, інженер-електромеханік 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ПАТ «ВІТ», заступник генерального директора 
6.1.8. Опис 
Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить: 
1) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; 
2) розробка організаційної структури Товариства; 
3) підготовка пропозицій щодо штатного розкладу для узгодження з Наглядовою радою; 
4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 
5) складання та надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних бухгалтерських звітів; 
6) оприлюднення річної фінансової звітності; 
7) забезпечення проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 
8) підготовка рішення про випуск Товариством акцій, визначення порядку та умов випуску для затвердження Загальними зборами; 
9) подання пропозицій про викуп та реалізацію власних акцій Товариства;  
10) розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішніх нормативних документів Товариства; 
11) підготовка та проведення Загальних зборів акціонерів; 
12) виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. 
Генеральний директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у 
тому числі: 
керує поточними справами Товариства; 
затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; 
представляє Виконавчий орган у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; 
забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; 
організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, 
вимог по охороні праці та техніці безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; 
забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання; 
виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою 



Товариства. 
Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі: 
представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і 
третейському суді, в інших судових установах; 
підписувати всі договори (контракти) щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; якщо Статутом або законом передбачено попереднє схвалення 
договорів (контрактів) Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів Товариства, підписувати після отримання такого ухвалення; 
розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства, здійснювати від імені Товариства правочини у межах, встановлених законодавством України, 
Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; 
видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; 
відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 
підписувати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства в межах сум, затверджених у штатному розкладі; 
підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; 
видавати накази та розпорядження, які є обов`язковими для виконання усіма працівниками Товариства; 
здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа отримувала винагороду у вигляді заробітної плати за окладом 16350,00 
грн/міс . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади: учень розмітника; розмітник 5 розряду; інженер; молодший 
науковий співробітник; старший науковий співробітник; начальник лабораторії; заступник начальника відділу; начальник відділу; заступник директора 
інституту, заступник голови правління; член правління; заступник генерального директора. Сумісних посад не обіймає. У зв’язку зі зміною згідно Статуту 
ПАТ «ВІТ» виконавчого органу з колегіального на одноосібний - генеральний директор і відкликанням повного складу правління на засіданні наглядової 
ради ПАТ «ВІТ» (Протокол №23 від 30.06.2011р.) призначено у зв’язку з вакантністю посади генерального директора Мелєшко Ігоря Юрійовича. Згідно з 
рішенням наглядової ради ПАТ «ВІТ» (Протокол №39 від 25.10.2011р.) звільнений генеральний директор Мелєшко Ігор Юрійович за власним бажанням та 
призначений у зв’язку з вакантністю посади терміном на чотири роки з 26.10.2011р. генеральний директор Паук Юрій Іванович. 
 6.1.1 Посада Голова наглядової ради 

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

ВАТ «Електрозавод»  

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 0 
6.1.5. Освіта д/н 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав д/н 
6.1.8. Опис 
Голова Наглядової ради: 1) керує роботою Наглядової ради; 2)представляє Наглядову раду у роботі із державними і громадськими органами, будь-якими 
підприємствами, організаціями, установами та громадянами; 3) скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 4) координує підготовку і затверджує 
перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради; 5) контролює виконання рішень Наглядової ради; 6) підписує контракт з Генеральним директором 
Товариства; 7) виконує інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду. 
Винагороду за виконання обов`язків голови наглядової ради не отримує. 



У зв`язку з тим, що головою наглядової ради товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, 
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обіймання посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
Переобрано на новий термін 3 роки згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №17 від 10.06.2011р.).  
 
 6.1.1 Посада Заступник голови наглядової ради 

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

Гвоздєв Михайло Володимирович 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1959 
6.1.5. Освіта Білоруський державний університет, радіофізик 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ "Електрозавод", директор з виробничої стратегії  
6.1.8. Опис 
Заступник голови наглядової ради виконує обов`язки голови наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов`язків. 
Винагороду за виконання обов`язків заступника голови наглядової ради не отримує. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гвоздєв 
М.В. не перебуває у трудових відносинах з ПАТ «ВІТ», тому дані щодо попередніх посад відсутні. Гвоздєв М.В. обіймає посаду директора з виробничої 
стратегії  ВАТ "Електрозавод" (м.Москва, Росія). Згiдно з рішенням загальних зборів акцiонерiв (протокол №17 вiд 10.06.2011р.) звiльнено члена наглядової 
ради Синьова Володимира  Юрійовича за власним бажанням. Призначено у зв`язку з вакантнiстю посади члена наглядової ради Гвоздєва Михайло 
Володимировича на термін 3 роки. На засіданні наглядової ради (протокол №22 від 14.06.2011) Гвоздєва Михайла Володимировича обрано заступником 
голови наглядової ради. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 
 6.1.1 Посада Член наглядової ради  

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

Ковальов Віктор Дмитрович 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1945 
6.1.5. Освіта Московський енергетичний інститут, інженер-електрик 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ "Електрозавод", директор з науки та інноваційних програм 
6.1.8. Опис 
Виконує обов`язки члена наглядової ради. Член Наглядової ради зобов’язаний: 1)діяти в інтересах Товариства в межах своїх повноважень; 2)виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 3)дотримуватись встановлених у Товаристві правил збереження інформації з 



обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. 
Винагороду за виконання обов`язків члена наглядової ради не отримує. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Ковальов В.Д. не перебуває у трудових відносинах з ПАТ «ВІТ», тому дані щодо попередніх посад відсутні. 
Ковальов В.Д. обіймає посаду директора з науки та інноваційних програм  ВАТ "Електрозавод" (м.Москва, Росія). 
Переобрано на новий термін 3 роки згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №17 від 10.06.2011р.) на посаду члена наглядової ради. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 6.1.1 Посада Член наглядової ради  

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

Шаталова Марія Володимирівна  
 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1978 
6.1.5. Освіта Московський інститут підприємництва і права, юрист  
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ "Електрозавод", 

керівник департаменту майнових відносин  
 

6.1.8. Опис 
Виконує обов`язки члена наглядової ради. Член Наглядової ради зобов`язаний: 1)діяти в інтересах Товариства в межах своїх повноважень; 2)виконувати 
рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; 3)дотримуватись встановлених у Товаристві правил збереження інформації з 
обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. 
Винагороду за виконання обов`язків члена наглядової ради не отримує. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Шаталова М.В. не перебуває у трудових відносинах з ПАТ «ВІТ», тому дані щодо попередніх посад відсутні. 
Шаталова М.В. обіймає посаду керівника департаменту майнових відносин ВАТ "Електрозавод" (м.Москва, Росія). 
Переобрано на новий термін 3 роки згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №17 від 10.06.2011р.)  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 6.1.1 Посада Секретар наглядової ради 

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

Соловйов Валерій Прохорович  
 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1940 
6.1.5. Освіта Харківський інженерно-економічний інститут, інженер-економіст 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22 



6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ПАТ "ВІТ", головний економіст  
 

6.1.8. Опис 
Секретар Наглядової ради: 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань; 2) забезпечує Голову 
та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; 3) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та 
забезпечує їх надання посадовим особам органів Товариства; 4) веде протоколи засідань Наглядової ради; 5) інформує всіх членів Наглядової ради про 
рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування. 
Винагороду за виконання обов`язків члена наглядової ради не отримує. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Попередні посади: інженер; старший інженер; провідний інженер; керівник групи; старший науковий співробітник; начальник лабораторії; начальник відділу; 
головний економіст. Соловйов В.П. сумісних посад не обіймає. 
Переобрано на новий термін 3 роки згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №17 від 10.06.2011р.).  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
 6.1.1 Посада Голова ревізійної комісії  

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

Макаревич Наталія Володимирівна 
 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1963 
6.1.5. Освіта Ленінградський Технологічний інститут, Московський Державний 

університет, Інститут професійних бухгалтерів Росії, бухгалтер-експерт 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 9 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ "Електрозавод", 

керівник департаменту фінансового контролю та аналізу 
 

6.1.8. Опис 
Посадові обов`язки голови та членів ревізійної комісії. Ревізійна комісія зобов’язана: 1)проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської 
діяльності Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Виконавчому органу та ініціатору проведення 
позапланової перевірки; 3)надавати Загальним зборам відомості про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно 
інформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за 
усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; 6) вимагати скликання 
позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 
Товариства. 
Голова Ревізійної комісії: 1)організовує роботу Ревізійної комісії; 2)скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний 
засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; 3)доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Наглядовій раді та 
Загальним зборам.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Макаревич Н.В. винагороду за виконання обов`язків голови ревізійної комісії не отримує. 



Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Макаревич Н.В. не перебуває у трудових відносинах з ПАТ «ВІТ», тому дані щодо 
попередніх посад відсутні. Макаревич Н.В. обіймає  посаду  керівника  департаменту фінансового контролю та аналізу ВАТ "Електрозавод" (м.Москва, 
Росія). 
Переобрано на новий термін 4 роки згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №17 від 10.06.2011р.)  
 
 6.1.1 Посада Головний бухгалтер 

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

Кармазь Людмила Іллівна 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1958 
6.1.5. Освіта Дніпропетровський державний університет,  математик, викладач 

математики 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ «ВІТ», заступник головного бухгалтера 
6.1.8. Опис 
Головний бухгалтер організовує бухгалтерський облік, здійснює звітність, підписує спільно з генеральним директором усі документи грошового, кредитного 
та майнового характеру, звіти про фінансові результати та баланси, несе персональну відповідальність за правильність та законність вирішення фінансових 
питань Товариства. 
Посадова особа отримувала винагороду у вигляді заробітної плати за окладом 6693,00 грн/міс. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 
Перелік усіх попередніх посад: інженер, старший інженер, завідувач групи, інженер-програміст, начальник сектора, адміністратор системи, заступник 
головного бухгалтера. Сумісних посад не обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Звiльнено наказом голови правлiння вiд 28.02.2011 р. №15кл головного бухгалтера Гузенко Валентину Iванiвну з 28.02.2011 р.; пiдставою для звiльнення є 
вихід на пенсiю за власним бажанням. Призначено наказом голови правлiння вiд 28.02.2011 р. №16кл головним бухгалтером Кармазь Людмилу Iллiвну з 
01.03.2011 р.; посадову особу призначено у зв`язку з вакантнiстю посади на невизначений термiн. 
  



 
 
 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 
Посада Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 
внесення 
до реєст-
ру 

Кіль-
кість 
акцій 
(штук) 

Від 
загаль-
ної кіль-
кості 
акцій 
(%) 

Кількість за видами акцій 

      Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілей
овані 
іменні 

Привілейова
ні на 
пред’явника 

Генеральний 
директор 

Паук Юрій Іванович   № ,   д/н  22.11.1995 100 0.00140000 100 0 0 0 

Голова наглядової 
ради 
 

ВАТ 
«Електрозавод»  

  № ,   д/н  20.04.2006 5782478 81.2739000 5782478 0 0 0 

Заступник голови 
наглядової ради 
 

Гвоздєв Михайло 
Володимирович 

  № ,   д/н  д/н 0 0.00000000 0 0 0 0 

Член наглядової ради  
 

Ковальов Віктор 
Дмитрович 

  № ,   д/н  23.11.2009 15 0.00020000 15 0 0 0 

Член наглядової ради  
 

Шаталова Марія 
Володимирівна  
 

  № ,   д/н  27.04.2007 1 0.00001400 1 0 0 0 

Секретар наглядової 
ради 
 

Соловйов Валерій 
Прохорович  
 

  № ,   д/н  13.11.1995 100 0.00140000 100 0 0 0 

Голова ревізійної 
комісії  
 

Макаревич Наталія 
Володимирівна 
 

  № ,   д/н  04.08.2008 10 0.00014000 10 0 0 0 

Головний бухгалтер 
 

Кармазь Людмила 
Іллівна 

  № ,   д/н  д/н 0 0.00000000 0 0 0 0 

 
Усього: 5782704. 81.2770540 5782704. 0. 0. 0. 
  



7. Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента 
 
 

Найменування юридичної особи Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загаль-
ної кілько-
сті(%) 

Кількість акцій за видами 

      прості 
іменні 

прості 
на пред-
ка 

привіле
йо-вані 
іменні 

привіле
й-ні на 
пред-ка 

ВАТ "Електрозавод" 05758078 107023, м.Москва, 
вул.Електрозаводська, 21 

20.04.2006 5782478 81.2739000 5782478 0 0 0 

ПАТ "Запорiжтрансформатор" 00213428 69600, м. Запорiжжя, 
Днiпропетровське шосе, 3 

03.01.2003 1133703 15.9345000 1133703 0 0 0 

П.І.Б. фізичної особи Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який видав 
паспорт 

Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від загаль-
ної кілько-
сті(%) 

 прості 
іменні 

прості 
на пред-
ка 

привіле
йовані 
іменні 

привіле
й-ні на 
пред-ка 

д/н  ,  ,  , д/н д/н 0 0.00000000 0 0 0 0 
Усього: 6916181 97.2084000 6916181 0 0 0 
 



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
 Вид загальних зборів чергові позачергові
 X   
Дата проведення 12.04.2011 
Кворум зборів 81.3000000 
Опис Питання порядку денного: 

1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства 
за 2010 рік. Основні напрями діяльності на 2011 рік. 
2. Звіт наглядової ради. 
3. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії. 
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік 
5. Розподіл прибутку за 2010 рік.  
6. Про зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності 
у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції та призначення  особи, 
уповноваженої на підписання Статуту. 
8. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори акціонерів, про 
Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію. 
9. Відкликання членів наглядової ради. 
10. Обрання членів наглядової ради.  
11. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.  
12. Обрання голови та членів ревізійної комісії.  
13. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-
правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії. 
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного, не було. 
Результати розгляду питань порядку денного:  
1. Затвердити звiт правлiння про результати фінансово-господарської діяльності 
Товариства за 2010 рік та основні напрями діяльності на 2011 рік. 
2. Затвердити звiт наглядової ради.  
3. Затвердити звiт та висновок ревiзiйної комiсiї.  
4. Затвердити рiчний звiт та баланс за 2010 рiк з урахуванням висновку 
ревiзiйної комiсiї та аудиторського висновку незалежної аудиторської фiрми 
«Лiнара-аудит».  
5. Чистий прибуток в сумi 172,0 тис. грн., отриманий за результатами 
фінансово-господарської дiяльностi в 2010 роцi, направити на технiчне 
переоснащення інституту. 
6. Відстрочити прийняття рішення  про перейменування Товариства з 
відкритого на публічне до введення у дію Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про акціонерні товариства» (про відновлення на 
законодавчому рівні  назви відкрите акціонерне товариство). 
7. Перенести затвердження Статуту у новій редакції на позачергові збори 
акціонерів, які буде скликано після введення у дію Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (про відновлення 
на законодавчому рівні  назви відкрите акціонерне товариство). 
8. Перенести затвердження внутрішніх положень Товариства на позачергові 
збори акціонерів.9. Зняти з голосування питання про відкликання членів 
наглядової ради. 
10. Зняти з голосування питання про обрання членів наглядової ради. 
11. Зняти з голосування питання про відкликання голови та членів ревізійної 
комісії. 
12. Зняти з голосування питання про обрання голови та членів ревізійної комісії. 
13. Зняти з голосування питання про обрання особи, уповноваженої на 
підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами 
наглядової ради і ревізійної комісії, до затвердження Статуту. 



  Вид загальних зборів чергові позачергові
   X 
Дата проведення 10.06.2011 
Кворум зборів 81.3000000 
Опис Питання порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря зборів. 
3. Затвердження порядку проведення зборів. 
4. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. 
5. Призначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту. 
6. Затвердження внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про 
наглядову раду, про виконавчий орган, про ревізійну комісію. 
7. Відкликання членів наглядової ради. 
8. Обрання членів наглядової ради. 
9. Відкликання членів ревізійної комісії. 
10.  Обрання членів ревізійної комісії. 
11.  Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства 
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.  
Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - наглядова рада ПАТ «ВІТ». 
Осіб, що подавали пропозиції до питань порядку денного не було. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати лічильну комісію у складі: 
Гузенко Юлія Іванівна - голова лічильної комісії; 
Глібова Ганна Юріївна - секретар лічильної комісії; 
Кох Ірина Валеріївна - член лічильної комісії. 
2. Обрати 
 Головою зборів - Соловйова Валерія Прохоровича 
 Секретарем зборів - Лебедєву Валентину Сергіївну   
3. Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів. 
4. Затвердити Статут Товариства у новій редакції у зв’язку з приведенням його 
діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 
5. Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання 
Статуту. 
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов’язаних 
з  державною реєстрацією Статуту. 
6. Затвердити внутрішні Положення про загальні збори акціонерів, про 
наглядову раду, про генерального директора, про ревізійну комісію у зв’язку з 
приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про 
акціонерні товариства». 
7. Відкликати членів наглядової ради у повному складі: 
ВАТ «Електрозавод» - голова наглядової ради; 
Ковальов Віктор Дмитрович - заступник голови  наглядової ради; 
Синьов Володимир Юрійович - член наглядової ради; 
Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради;  
Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради. 
8. За результатами кумулятивного голосування на новий термін 3 роки обрано 
наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали  найбільшу кількість голосів у 
порівнянні з іншими кандидатами: 
ВАТ «Електрозавод»; 
Гвоздєв Михайло Володимирович; 
Ковальов Віктор Дмитрович; 
Шаталова Марія Володимирівна; 
Соловйов Валерій Прохорович.  
9. Відкликати членів ревізійної комісії у повному складі: 



Макаревич Наталія Володимирівна - голова ревізійної комісії; 
Зуєв Олексій Дмитрович - заступник голови ревізійної комісії; 
Шейн Наталія Анатоліївна - секретар ревізійної комісії. 
10. За результатами кумулятивного голосування на новий термін 4 роки обрано 
ревізійну комісію у складі 3 осіб, які набрали  найбільшу кількість голосів у 
порівнянні з іншими кандидатами: 
Макаревич Наталія Володимирівна; 
Ємельянова Лілія Вікторівна; 
Кулікова Лариса Михайлівна.   
11. Уповноважити Генерального директора на підписання від імені Товариства 
цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії. 

  



 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи 

Філія ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк» 

Організаційно-правова форма Публічне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23788752 
Місцезнаходження 69065, Запорізька область   м. Запорiжжя, м. 

Інженерний, 1 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

АВ 483524 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 05.08.2009 
Міжміський код та телефон (061)700-38-33 
Факс (061)700-38-33 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберігача 
Опис Строк дії ліцензії: 16.10.2007р. - 16.10.2012р. 
 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи 

ПАФ «Лінара-аудит» 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22162298 
Місцезнаходження 69091, Запорізька область   м. Запорiжжя, вул. Нижньо-

Днiпровська, 14, оф.24 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

Свідоцтво №0680 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 26.01.2001 
Міжміський код та телефон (061) 212-56-33 
Факс (061) 224-33-38 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 

послуги емiтенту 
Опис Термін чинності свідоцтва продовжено до 04.11.2015р. 
 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи 

ПрАТ  "Українська пожежно-страхова компанія", 
Запорізьке обласне управління 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25969506 
Місцезнаходження 69095, Запорізька область   м. Запорiжжя, вул. Гоголя, 

149, корп. 1, оф. 2 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

469625 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Мiнiстерство фiнансiв України 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 10.06.2009 
Міжміський код та телефон (061) 2222-9-66 
Факс (061) 2222-9-56 
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту 
Опис д/н 
 
 



Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізичної 
особи 

ПАТ «Національний депозитарій України» 

Організаційно-правова форма Публічне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001, м. Київ   м. Київ, вул.Б. Грінченка, 3 
Номер ліцензії або іншого документу на 
цей вид діяльності  

АВ 581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документу 25.05.2011 
Міжміський код та телефон (044) 279-10-74  
Факс (044) 279-12-49 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цінних паперів 
Опис Строк дії ліцензії: 19.09.2006р. - 19.09.2016 
 



11.1 Інформація про випуски акцій 
Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 
про 
реєстрацію 

Найменування органу, що 
зареєстрував емісію 

Міжнародний 
ідентифікаційний 
номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма існування 
та форма випуску 

Номіналь
на 
вартість 
(грн.) 

Кіль-
кість  
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

Частка у 
статутному 
капіталі(%) 

23.12.2009 17/08/1/09 Запорiзьке територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA4000063432 іменні 
прості 

бездокументарна, 
іменні 

0.050 7114800 355740.000 100.0000000 

Примітки На органiзацiйно оформленому внутрішньому та зовнiшньому ринках акцiї АТ не торгуються. Лiстинг цiнних паперiв емiтента не проводився, 
АТ має намір щодо проходження процедури включення акцій до біржового списку. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду не 
було. 

 
 



12. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку 
Науково-дослідний інститут трансформаторобудування створено в 1959 році на базі Запорізького 

трансформаторного заводу (Постанова Ради Міністрів СРСР від 07.08.1959р. №962). 
Наказом Держкомітету з електротехніки при Держплані СРСР від 21.10.1963р. №113 інституту був 

присвоєний статус Всесоюзного інституту трансформаторобудування (ВІТ). 
Наказом Мінмашпрому від 31.07.1992 р. №98 інститут призначено головною організацією з питань 

науково-технічного забезпечення в галузі трансформаторобудування та високовольтної апаратури. 
Розпорядженням Запорізької обласної ради народних депутатів від 24.01.1995 р. №27 інститут 

перетворено у відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут трансформаторобудування" (ВАТ "ВІТ) відповідно до Указу Президента України від 
15.06.1993р. №210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств". 

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» з метою приведення 
діяльності і документів Товариства у відповідність до чинного законодавства України найменування Відкрите 
акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний 
інститут трансформаторобудування» змінено на Публічне акціонерне товариство «Український науково-
дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (рішення 
прийнято загальними зборами акціонерів Протокол №17 від 10.06.2011р., Державну реєстрацію проведено 
25.06.2011р.) 

В даний час ПАТ "ВІТ" повністю приватизоване і не має державної частки акцій. 
26 листопада 2002 р. інститут атестовано як наукову установу, визначено головним з питань науково-

технічного забезпечення за напрямком: розробка силового трансформаторного обладнання і високовольтної 
апаратури і присвоєно вищу категорію "А" терміном до 27 листопада 2004 р.  

25 травня 2004 р. інститут переатестовано з підтвердженням вищої категорії "А" терміном до 27 
листопада 2007 р. 19 жовтня 2007 р. інститут пройшов чергову атестацію з підтвердженням вищої категорії 
"А" і отримав Свідоцтво терміном до 20 жовтня 2012 р. 

9 грудня 2003 р. ВАТ "ВІТ" отримав Сертифікат відповідності Системи якості ДСТУ ISO-9001-2001 
№UA2.020935, виданий Державним органом з сертифікації продукції, систем управління якістю і довкіллям 
"ДонСЕРТ",     м. Донецьк (термін дії - листопад 2006 р.) 

11 грудня 2003 р. отримано Сертифікат відповідності системи якості за міжнародним стандартом ISO 
9000- 2000 №143042 ТОВ "Бюро Верітас Україна", м. Київ (термін дії - листопад 2006 р.). У листопаді 2007 р. 
ТОВ "Бюро Верітас Україна", м. Київ проведено надзорний аудит Системи якості інституту на відповідність 
ДСТУ ISO-9001-2001 та ISO 9000- 2000 і прийнято рішення про подовження дії Сертифікату на 2008 рік. 

У листопаді 2008 року проведено надзорний аудит і надана позитивна оцінка Системи якості 
інституту. 

У результаті ресертифікаційного аудиту, проведеного у жовтні 2009р., підприємство сертифіковано 
ОС «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на відповідність Системи Управління вимогам стандартів: 

1. ISO 9001:2008 (Сертифікат №UA226142 від 09 листопада 2009р., строк дії до 10 листопада 2012р.); 
2. ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №0025 від 09 листопада 2009р., строк дії до 10 листопада 2012р.). 
Злиття, поділ, приєднання та виділ не відбувались. 

Інформація про організаційну структуру емітента 
Організаційна структура підприємства визначається основними напрямами діяльності. Інститут має 

конструкторські, дослідні, технологічні підрозділи, економічні служби та цех експериментального 
виробництва. 

У складі Товариства діє підрозділ "ВІТ-СЕПРО", який виконує функції органу з сертифікації 
трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури і підпорядковується організаційно генеральному 
директору ПАТ "ВІТ", а функціонально - Держспоживстандарту України. 

Удосконалення організаційної структури інституту проводиться постійно. 
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. 

Пропозиції щодо реорганізації збоку третіх осіб 
Пропозиції щодо реорганізації у 2011 році не надходили. 

Опис обраної облікової політики 
Інститут проводить фінансовий облік згідно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів. 
Наказами голови правління ВАТ «ВІТ» №1-0 від 04.01.2011, №47-0 від 31.03.2011 встановлено такі 

методи обліку та принципи оцінки активів та зобов`язань підприємства: 
1. Оцінка і облік основних засобів здійснюється у відповідності з П (С) Б07 "Основні засоби". 

Одиницею обліку визначається окремий об`єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 
Основні засоби класифікуються по групах. 

З 01.04.2011р. амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, 



як в бухгалтерському, так і податковому обліках. 
Первинна оцінка основних засобів здійснюється по первинній вартості, що визначена у відповідності 

до норм П(С)БО № 7. 
2. Оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється згідно П (С) Б08 "Нематеріальні активи". 

Одиницею обліку визначається окремий об`єкт нематеріальних активів. 
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

(рівномірним списанням протягом всього строку корисної експлуатації). 
3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється згідно з вимогами П (С) Б09 

"Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається їх найменування. 
Первинна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по собівартості придбання запасів. 
Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається згідно П (С) БО 16. 
При вибутті запаси оцінюються згідно стандарту № 9. 
Запаси, що не приносять інституту економічної вигоди, визнаються неліквідними і списуються. 
4. Незавершене виробництво по замовленням відображається в бухгалтерському обліку і балансі по 

фактичній собівартості виробництва. 
5. Заробітна плата нараховується згідно з законодавством України та у відповідності з колективним 

договором. 
6. Відображення в обліку доходів здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО15 "Доход" на 

підставі принципу нарахування і відповідності. 
7. Відображення в обліку витрат здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО16 "Витрати" на 

підставі принципу нарахування і відповідності. 
8. Для забезпечення складання звіту про фінансові результати по формі, передбаченій П (С) БОЗ "Звіт 

про фінансові результати" облік витрат підприємства ведеться за допомогою рахунків класу 9 "Витрати 
діяльності". 

9. Враховуючи специфіку роботи підприємства використовується позамовний метод обліку витрат і 
калькування собівартості продукції (робіт,послуг). 

Собівартість виробництва включає: 
- прямі матеріальні витрати; 
- прямі витрати на оплату праці; 
- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, відрядження, послуги сторонніх організацій); 
        - загальновиробничі витрати. 
Адміністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання об`єктів соціально-

культурного призначення та інші операційні витрати до складу собівартості виробництва не зараховуються 
(Методичні рекомендації Міністерства освіти та науки України від 21.02.2006 р. № 119). 

Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і ведеться по журнально-ордерній системі з 
використанням програмного продукту "1С-Підприємство" з урахуванням доробки згідно специфіки 
підприємства на основі плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції №291, затвердженої наказом 
Мінфіну України від 30.11.99 р. 

Фінансових інвестицій інститут не отримував. 
Текст аудиторського висновку 

Частная аудиторская фирма «Л И Н А Р А  - А У Д И Т» 
Адрес: 69091, г.Запорожье  ул. Нижнеднепровская   дом.14, офис 24, тел./факс 212-56-33; 224-33-38 

свидетельство АПУ № 0680 
 e-mail:linara_audit@mail.ru                                     
Реквизиты: р/с 26003073501 в АБ «МетаБанк» МФО 313582 ОКПО 22162298 
Вих. №  49 від 17  квітня 2012р. 
 АКЦІОНЕРАМ та КЕРІВНИЦТВУ ПАТ «ВІТ» 
 Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) 
щодо до фінансової звітності  публічного  акціонерного товариства 
„Український науково-дослідний проектно-конструкторський 
та технологічний інститут трансформаторобудування”  
(ПАТ „ВІТ”) за 2011рік. 
м. Запорiжжя  “17” квітня  2012р. 
1.Вступний параграф 
1.1Основні відомості про підприємство-емітента: 
Повне найменування:     Публічне акціонерне товариство „Український 
                              науково-дослідний проектно-конструкторський  
                              та технологічний інститут трансформаторобудування” 
Код ЄРДПОУ       00216757 
Організаційна форма  230  
Місцезнаходження  
юридичне: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11. 
фактичне: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд. 11. 



Телефон:   284-52- 01 
Дата державної реєстрації - Зареєстрований Розпорядженням Запорізької міської Ради народних 

депутатів № 234-р від 09.02.95р 
1.2 Опис  аудиторської перевірки 
Ми провели аудиторську перевірку наданої фінансової звітності публічного акціонерного товариства 

„Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування” (ПАТ „ВІТ”) станом на 31 грудня 2011р.  

Перевірка проводилась відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 
іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА),  прийнятих в якості національних на підставі 
рішення АПУ від 18.04.03р. № 122/2): 700  “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності 
”, 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", 720 "Інша інформація в документах, що містять 
перевірені фінансові звіти", інших МСА та практики аудиту в Україні, а також законодавчих і нормативних 
актів України, які регулюють фінансово-господарські відносини,  а також у відповідності до Законів України  
«Про  аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства, «Вимог 
до  аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій 
місцевої позики)», затверджених  рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 
вересня 2011р. №1360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096), 
роз’яснень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про порядок  застосування Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів  облігацій 
місцевої позики), від 03.04.2012р. № 472. 

Перелік фінансових звітів , які складають повний комплект фінансової звітності   наданої на 
аудиторську перевірку 

1. "Баланс на 31 грудня 2011р." (ф. №1)  
2. "Звіт про фінансові результати за 2011р." (ф. №2) 
3. „Звіт про рух грошових коштів за 2011р.” (ф.№3) 
4. „Звіт про власний капітал ” за 2011р. (ф.№4) 
5. „Примітки до річної фінансової звітності ” за 2011р. (ф.№5) 
Стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 

аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, для оцінки що фінансова  звітність складена в 
усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосованої концептуальної основи фінансової звітності. 
Аудиторська перевірка передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно показників фінансової звітності. До таких процедур входить вивчення (шляхом тестування) доказів, 
які підтверджують показники фінансової звітності ПАТ «ВІТ». Також у перевірку входить оцінка 
використаних у ПАТ «ВІТ» принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених 
управлінським персоналом, а також, оцінка подання фінансової звітності в цілому. 

До інформації, що перевірялася, було застосовано такі процедури аудиту як: арифметична перевірка, 
опитування, обчислення, підрахунок, групування і аналітичні процедури. Під час аудиту виконано 
дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтованість сум та інформації, відображеної у звітах по всім 
суттєвим статтям фінансової звітності, а також надання незалежної оцінки відповідності використовуваних 
принципів обліку - нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, 
діючим протягом періоду перевірки. За нашою думкою, зазначена аудиторська перевірка забезпечує достатню 
підставу для висловлення нашої думки відносно щодо фінансової звітності ПАТ «ВІТ» за 2011р. 

Бухгалтерський облік в ПАТ «ВІТ» базується на принципах єдиної журнально-ордерної формі 
рахівництва з використанням комп’ютерних програм "1 С Бухгалтерія", доробленої з урахуванням специфіки 
господарчої діяльності. Організація і методологія бухгалтерського обліку в ПАТ «ВІТ» , в основному, 
відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16.07.1999р. №996-XIV, затвердженим національними Положеннями (стандартам) бухгалтерського обліку 
(далі за текстом П(С)БО) та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку в 
Україні. Обрана ПАТ «ВІТ» облікова політика, яка обумовлена в Наказі "Про організацію бухгалтерського 
обліку та облікову політику на підприємстві ”, мала зміни в продовж перевіряє мого періоду. У зв’язку з 
набранням чинності р.III  Податкового кодексу України з 01.04.2011р., в Наказ були внесені зміни, що до 
застосування  норм цього розділу. Зокрема, визначено перелік загальновиробничих витрат та їх розподіл та 
інше .  

Фінансова та податкова звітність складалась та надавалась в контролюючі органи своєчасно. Перед 
складанням річної фінансової звітності, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, ПАТ 
«ВІТ» проведено інвентаризацію активів і зобов`язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних 
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994р. та наказу по 
Товариству "Про проведення річної інвентаризації". Програмою перевірки не було обумовлена участь 
аудиторів в інвентаризації матеріальних активів. Висновки про достовірність та повноту  матеріальних статей 
фінансової звітності ми базували на аналізі наданих ПАТ «ВІТ» документів по інвентаризації активів та  
достовірності відображення показників в бух обліку, а також первинної документації щодо фінансово-
господарської діяльності Товариства, зокрема по оприбуткуванню та  списанню матеріальних активів. 



Фінансовий звіт ПАТ «ВІТ» містить статті, склад і зміст яких визначено в основному у відповідності 
до П(С)БО. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому 
відповідає вимогам П(С)БО та обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо 
окремих статей звітності).  

2. .Відповідальність управлінського персоналу  за підготовку та достовірність фінансових звітів 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї звітності  та за 

такий  внутрішній контроль, який управлінський  персонал визначає необхідним для забезпечення  складання 
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. 

3. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. 
Відповідальністю аудитора є  висловлення думки щодо наданої фінансової звітності на основі 

результатів аудиту.  
МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання 

аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансовий звіт не містить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання процедур (документальна перевірка (суцільна та вибіркова), опитування, 

спостереження, повторне обчислення, підрахунок, перерахунок, запит, листування і аналітичні процедури) для 
отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовому звіті. Вибір процедур залежав від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства 
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання ПАТ «ВІТ» фінансового звіту, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, 
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансового 
звіту. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки 
відносно фінансової звітності Товариства за 2011 рік. 

4. Висловлення думки  
  Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
ПАТ «ВІТ» не створено резерв сумнівних боргів та резерв відпусток, що є порушенням вимог 

відповідних  П(С)БУ. В зв’язку з цім ми не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської 
заборгованості та пов’язану з цім частину прибутку товариства . За наслідками співставлення показників ф.2 
„Звіт про фінансові результати ” та бухгалтерського обліку встановлено, що має місце неповне розкриття 
інформації  по ряд.60 та ряд.90 по валютним операціям в частині продажу валюти, що не вплинуло суттєво на 
показник фінансового результату. Не  проведена переоцінка до справедливої вартості основних засобів, що 
мають нульову  залишкову вартість, але використовуються у виробничому процесі. Ми  не приймали участі у 
проведені інвентаризації  основних  засобів, балансова вартість яких має суттєвий  рівень.  

Умовно-позитивна думка 
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі   «Підстава для висловлення 

умовно-позитивної думки», фінансова звітність яка, в основному,  складена  у відповідності до концептуальної 
основи національних положень бухгалтерського обліку,  подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий 
стан товариства на 31.12.2011 року та її фінансові результати, рух грошових коштів і капіталу за рік, що 
закінчився на зазначену дату. 

5. Допоміжна інформація 
Відповідність чистих активів  
Чисті активи  ПАТ «ВІТ» станом на 31.12.2011р. складають 32858тис.грн., тобто на 32502тис.грн. 

більше, ніж розмір статутного капіталу та відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України від 
16.01.2003р. №435-IV.  

За наслідками 2011р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2010р. збільшились на  471тис.грн., в 
основному . за рахунок отриманого прибутку за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2011р.  

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до  Комісії 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.  

Виконання значних правочинів 
ПАТ «ВІТ» у 2011 році мало виконання значних правочинів відповідно: 
- ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" (10 і більше відсотків вартості активів товариства 

за даними останньої річної фінансової звітності); 
Вартість активів станом на 01.01.2011року складає 41177тис.грн. Сума мінімального правочину, яка 

підлягає аудиторським процедурам, складає 4177,7тис. грн. 
 На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що ПАТ 

«ВІТ» дотримувалось вимог законодавства що до значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень 
наглядової  ради.  

Стан корпоративного управління 



Структура корпоративного управління Товариства  відповідає вимогам Закону України "Про 
акціонерні товариства" та складається із наступних органів: 

вищий орган  ПАТ «ВІТ» – Загальні збори акціонерів; 
Наглядова  рада ПАТ «ВІТ»; 
Одноосібний виконавчий орган  - генеральний директор; 
Ревізійна комісія  ПАТ «ВІТ».  
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і 

відповідальність визначені Статутом ПАТ «ВІТ» та відповідними  положеннями, які  розміщені на сайті 
товариства. 

Згідно ст.56 Закону  «Про  акціонерні товариства», наглядова рада може прийняти рішення щодо 
запровадження  в товаристві посади внутрішнього аудитора. За перевіряє мий період  рішення  наглядової ради 
щодо запровадження  в товаристві посади внутрішнього аудитора не  було. Фактично, в ПАТ «ВІТ» є  посада 
бухгалтера, який за своїми функціями виконує частково і функції внутрішнього аудитора . 

 Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ПАТ «ВІТ» не приймався. 
Ідентифікація та оцінка  ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства 
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння 

суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 
315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його 
середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під 
час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитор отримав розуміння зовнішніх 
чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, 
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки 
та огляди фінансових результатів. 

У своїй поточній діяльності ПАТ «ВІТ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну 
стратегію управління ризиками в  ПАТ «ВІТ» визначає та здійснює наглядова рада. 

6. Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування  - Приватна аудиторська фірма «Лінара-аудит»  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 22162298. 
Номер та дата  видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають 

аудиторські послуги № 0680, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 098 від 26.01.2001р. з 
провадженням дії до 15.12.2015р. згідно рішення Аудиторської палати України. 

Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора – сертифікат серії А № 002084, виданий рішенням 
АПУ від 30.03.1995р. № 28 з продовженням дії до 30.03.2014р. на підставі рішення АПУ від 26.03.2009р. № 
200/2. 

Місце знаходження – 69091, м. Запоріжжя, вул. Ніжньодніпровська, б. 14, оф. 24. 
Телефон (факс) юридичної особи – (061)212-56-33 
 7 .Дата і номер договору  
Договір  № 25 від 01.08. 2011р. 
8.Дата початку та дата закінчення проведення аудиту  
Перевірка розпочата  - 24.08.2011р. 
Перевірка закінчена   - 17.04.2012р. 
Аудитор     Т.В. Лівошко 
Сертифікат № 002730 з продовженням дії до 2014р. 
Свідоцтво ДКЦП та ФР № АБ 000479 від 05.11.2009р. терміном дії до 02.11.2014р. 
Директор АФ «Лінара-аудит»     Л.Є. Дєєва  
Сертифікат № 002084 від 30.03.95р. з продовженням дії до 2014р.  
Свідоцтво ДКЦП та ФР № АБ 000228 від 15.03.2007р.   терміном  дії до 04.11.2015р. 
М.п.      17.04.2012р.  

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає 
емітент 

Основні види продукції  та послуг інституту: 
1) науково-дослідні роботи; 
2) конструкторська та технологічна документація; 
3) програмне забезпечення; 
4) моделі, дослідні зразки та окремі вироби електротехнічного призначення, у тому числі: 
- трансформатори і автотрансформатори масляні, з негорючим або газовим заповненням, сухі, 

загального та спеціального призначення, силові на усі класи напруги та різної потужності, електропічні, для 
перетворюючих пристроїв, залізниць, тягові, розподільні, малої потужності; 

- електричні реактори різних типів та призначення; 
- перемикаючі пристрої для регулювання напруги трансформаторів; 
- вимірювальні трансформатори; 
- випробувальні установки (пересувні та стаціонарні); 



- технологічне устаткування та оснащення для виробництва і експлуатації вищезазначених груп 
продукції; 

 5) специфічні для трансформаторобудування технологічні процеси;  
 6) регенерація свіжих некондиційних та експлуатаційних трансформаторних масел; 
 7) випробування та сертифікація трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури; 
 8) сервісне обслуговування продукції Товариства у споживачів; 
 9) експертне обстеження (технічна діагностика) вищезазначених виробів електротехнічного 

призначення; 
 10) науково-технічні послуги. 
Перспективність виробництва окремих виробів, робіт, послуг 
В останній час зростає попит на вимірювальні трансформатори і випробувальні установки з 

елегазовою ізоляцією. Значно зріс обсяг замовлень на розробку програмного забезпечення. 
Згідно із замовленнями у 2012 році будуть виконуватись роботи за напрямами: 
1. Проекти, розробки: 
- конструкторська документація на різноманітні реактори сухого типу; 
- конструкторська документація на трансформатори 15-500кВ з поліпшеними характеристиками; 
- проект елегазового силового трансформатора 21МВА/220кВ; 
- розробка стенда для збірки магнітопроводу вантажопідйомністю 200тн; 
2. Науково-дослідна робота: 
- дослідження ізоляції трансформаторів для ЛЕП постійного струму; 
- дослідження конструкцій шунтуючих реакторів; 
- дослідження похибок трансформаторів напруги на місці їх встановлення в електромережах; 
- подальший розвиток програмного забезпечення для розрахунків трансформаторів. 
3.Виготовлення продукції: 
- елегазовий трансформатор 21МВА/220кВ; 
- сухі реактори РОСА, СРО3; 
- сухий трансформатор ТСЗПУ-1600/10-УХЛ4; 
- тягові трансформатори ОНДЦЕД-6316/25; 
- випробувальна пересувна установка УВПГ-250-2; 
- спеціальне технологічне обладнання для виробництва трансформаторів. 
4. Науково-технічні послуги 
- метрологічна атестація виробів електротехнічного призначення; 
- випробування розподільних трансформаторів на електродинамічну стійкість; 
- кліматичні випробування вимірювальних трансформаторів; 
- сертифікаційні випробування та сертифікація виробів в рамках УкрСЕПРО. 
Діяльність підприємства не залежить від сезонних змін. 
Основні ринки збуту 
Продукція інституту має попит на ринках електротехнічного обладнання України, країн СНД та 

далекого зарубіжжя. 
Структура реалізації продукції ПАТ "ВІТ у 2011 році, %: Україна - 24%; Росія – 19,8%; Корея – 29,4%; 

Мексика - 7%; Індія – 5,9%; Китай – 2%; Малайзія - 2%; інші – 9,9%. 
Інститутом освоєно випуск перетворювальних трансформаторів потужністю від 1 000 кВА до 25 000 

кВА для джерел живлення постійного струму підприємств чорної та кольорової металургії. 
Ця номенклатура виробів і робіт практично не випускається на трансформаторних підприємствах 

України, успішно конкурує на ринках СНД  з ведучими зарубіжними фірмами. 
Протягом тривалого часу в країнах СНД були відсутні широкомасштабні програми розвитку 

енергетики і необхідність в трансформаторно-реакторному обладнанні  ультрависокої напруги (750 кВ, 1150 
кВ, ± 500 кВ, ± 750 кВ). Тому інститут, продовжуючи дослідження в цій галузі, вийшов на ринки Кореї, Китаю 
по трансформаторам класа напруги 750 і 1150 кВ, створив конкурентоспроможні конструкції 
трансформаторно-реакторного обладнання на ці класи напруги. 

По розробкам ПАТ «ВІТ» згідно Ліцензійних угод з компанією Хюндай за останні роки виготовлено 
більше 50 шт. трансформаторів класу напруги 765 кВ і більше, 10 шт. силових трансформаторів з елегазовою 
ізоляцією класу напруги 154 кВ. 

Це дозволило розвинути напрями по створенню програмно-методичного забезпечення (ПМЗ) для 
розрахунків трансформаторно-реакторного обладнання на усі класи напруги, яке конкурентоспроможне, має 
попит, розширюється  географія користувачів.  

Основними споживачами продукції та послуг інституту в Україні є підприємства енергетики, 
електротехніки, металургійного комплексу та хімічної промисловості. 

В країнах СНД замовниками є ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», а також інші електротехнічні та металургійні 
підприємства. 

Серед країн далекого зарубіжжя це фірми, що виготовляють електротехнічне обладнання: Simens 
(Німеччина), Proleg Ge Internacional S.deR (Мексика), Fortune Electric Co. Ltd. (Тайвань), Hyundai (Корея), 
Prime Electric (Індія), Delta Star (США), Wilson (Австралія), TBEA (Китай) та інш. 



У 2011 році по договорах і контрактах були виконані такі основні роботи: 
- розроблено та передано програмно-методичне забезпечення для ILJIN ELECTRIC Co., Ltd (Корея), 

HHI (Корея), Proleg Ge Internacional S.deR (Мексика), Industrias IEM, (Мексика); 
- разроблена науково-технічна інформація для Hyundai (Корея), ILJIN Electric Co.Ltd.(Корея); 
- розроблена та передана ВАТ «ВК ХК ЕЛЕКТРОЗАВОД» (Москва, Росія) технічна документація на 

трансформатори високого класу напруги; 
- виконано ремонт і модернізацію пічного трансформатора фірми «Фуджи-електрік», трансформатора 

типу ЕОЦНК-40000/150 для ПАТ «НЗФ» (Украіна, м.Нікополь); 
- поставлено установку випробувальну пересувну газонаповнену УВПГ-250-6 на базі автомобіля типу 

ГАЗ 322132-206 для Дніпровської ЕС ДП НЕК «УКРЕНЕРГО».  
Ризики в діяльності підприємства пов’язані з постачанням матеріалів і комплектуючих виробів, а 

також зі збутом готової продукції. 
Заходи щодо зменшення ризиків 
Для захисту від ризиків в інституті діє така система роботи: 
Ведуться переговори з кількома постачальниками, обирається один з них, а інші залишаються в 

резерві. В основному інститут працює з перевіреними постачальниками не один рік. 
Замовники продукції інституту після укладання договорів (контрактів) сплачують аванси і тільки після 

цього виконуються роботи. 
Заходи щодо захисту своєї діяльності: на вид господарської діяльності, який вимагає спеціального 

дозволу, інститут має ліцензію: 
надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю до 1000 номерів з правом 

технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів 
електрозв’язку на території м.Запоріжжя. 

Основні технічні рішення в області трансформаторобудування, які застосовуються в розробках 
інституту захищені шістьма патентами України. Продукція інституту захищена двома знаками для товарів і 
послуг. На підприємстві діє (встановлений) режим комерційної таємниці: 

діє «Інструкція про захист комерційної таємниці інституту»; 
затверджено «Перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю 

ПАТ «ВІТ»; 
діє зобов’язання співробітника ПАТ «ВІТ» зі збереження комерційної таємниці. 
Для розширення можливостей і обсягів з продажу програмного продукту спеціалісти інституту 

удосконалюють існуючі методики і створюють нові, а також беруть участь у міжнародних конференціях, 
колоквіумах, сесіях СІГРЕ з метою досягнення міжнародного визнання розробок інституту і просування їх на 
ринку. 

З метою створення конкурентоспроможної продукції постійно оновлюється дослідно-випробувальна 
база інституту. 

У 2011 році на технічне переоснащення витрачено 2 184,0 тис.грн.  
З метою просування своєї продукції на ринку інститут бере участь у спеціалізованих виставках, 

конференціях, постійно оновлює інформацію на своєму сайті в Інтернеті.  
У своїй діяльності ПАТ «ВІТ» в основному застосовує прямий метод збуту, тобто працює напряму із 

споживачами без посередників. Постачання продукції інституту здійснюється згідно з умовами контрактів 
(договорів). 

Виробники основних матеріалів: 
- електротехнічна сталь виробництва ENPAY, Туреччина; 
- обмоткові проводи виробництва Рибінського кабельного заводу, Росія, ВАТ «Білоруськабель», м. 

Мозир, ЗАТ «КМЕЗ», Росія, м.Киштим,  ТОВ «Техпровід», м.Запоріжжя; 
- конструкційна маломагнітна сталь виробництва металургійного заводу «Красный Октябрь», м. 

Волгоград, Росія; 
- трансформаторне масло виробництва «АНХК», м. Ангарськ, Росія.  
Ціни на матеріали договірні і залежать від ситуації на ринку. Матеріали і ціни для ПАТ «ВІТ» 

доступні. 
Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: 
Виробництво силових трансформаторів в Україні здійснюють ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ 

«Запорізький завод надпотужних  трансформаторів», ПАТ «Завод малогабаритних трансформаторів»,  м. 
Запоріжжя та ПАТ «Укрелектроапарат», м. Хмельницький. Вимірювальні трансформатори струму та напруги 
виготовляє КО «Запорізький завод високовольтної апаратури». 

Вітчизняні виробники трансформаторно-реакторного обладнання в основному постачають продукцію 
на експорт у країни СНД та далекого зарубіжжя. 

Головним пріоритетом розвитку вітчизняної електротехнічної промисловості є технологічне 
переоснащення підприємств галузі, впровадження досягнень світової і вітчизняної галузевої науки. Без цього 
зростатиме відставання від зарубіжних фірм і програш конкурентам не тільки на зовнішньому, але й на 
внутрішньому ринку. 

Незважаючи на суттєві досягнення в наукових дослідженнях інститут зможе зберегти позиції на ринку 



за умови корінного технологічного переоснащення виробничої та дослідно-випробувальної бази, оскільки знос 
основних засобів складає до 60%. 

Одержання замовлень на ринках, які контролюються крупними концернами, потребує постійного 
підвищення технічного рівня виробів, їх надійності та зниження цін. 

Інститут має інтелектуальну власність (патенти, винаходи, ноу-хау, програмні продукти), 
висококваліфікованих спеціалістів, багаторічний досвід для просування своєї продукції як на внутрішньому, 
так і на світовому ринках. 

Інформація про конкуренцію в галузі. 
В галузі проектування трансформаторного обладнання серед підприємств України конкурентом є ПАТ 

«Запоріжтрансформатор». 
Інститут має науково-технічну базу для проведення випробувань, аналогів якої нема в Україні. 
Існує значна  технічна конкуренція із зарубіжними фірмами.  
Передові фірми активно удосконалюють існуюче електротехнічне обладнання та розробляють нове: 
а) трансформатори на напругу 1100 кВ (японські фірми "Хітачі" та "Тошиба"); 
б) трансформатори з елегазовою ізоляцією (японські фірми "Хітачі", "Тошиба" та інші.); 
в) електротехнічне обладнання для ліній передач постійного струму (TBEA, Китай). 
г)  дослідні зразки трансформаторів з використанням надпровідності (АВВ, Сіменс ). 
По а), б), в) інститут  має науково-дослідний заділ;  
по  г) – необхідне створення нової дослідно-експериментальної бази і значних інвестицій. Це під силу 

великим концернам і державним інвесторам. 
Характерною тенденцією розвитку світової енергетики на даний період є комплектні поставки під 

ключ – підстанцій, ЛЕП, цілісних виробничих комплексів. 
Успішне рішення цих задач під силу таким відомим електротехнічним концернам, як АББ, Сіменс, 

Арева, ВАТ «Електрозавод», Росія та інш. 
В Україні поки що цього нема. Хоча в даний час комплектна поставка стає одним із основних 

показників конкурентоспроможності і нам, безумовно, треба працювати над цим питанням. 
Особливостями продукції інституту є підвищені вимоги з якості і надійності, оскільки 

трансформатори, реактори та високовольтна апаратура експлуатуються в електричних мережах і системах і 
повинні бути вибухо- і пожежобезпечними. 

Головна мета діяльності інституту на перспективу – забезпечити конкурентоспроможність своєї 
продукції та послуг на світовому ринку. 

Науково-технічний потенціал ПАТ «ВІТ» дозволяє проектувати електротехнічне обладнання нового 
покоління, а саме: 

- силові трансформатори напругою 6-1150 кВ; 
- трансформаторне обладнання для ліній електропередач постійного струму  ±110-750кВ; 
- силові і вимірювальні вибухо- та пожежобезпечні трансформатори з елегазом замість 

трансформаторного масла; 
- технологічне обладнання. 
ПАТ «ВІТ» постійно проводить наукові дослідження, що дозволяє створювати на їх основі нові 

технології і методи розрахунків при проектуванні виробів. 
В останній час створено і впроваджено: 
1. Програми по розрахункам електричної міцності ізоляційних конструкцій ELAX-2D. 
2. Удосконалені програми TOK, VLN, SAPR TON. 
3. Комплекс програм для розрахунку шунтуючих реакторів. 
4. Перетворювальні трансформатори для джерел живлення постійним струмом кольорової металургії. 
5. Тяговий трансформатор ОНДЦЕД-6316/25 для Дніпропетровського електровозобудівного заводу, 

який встановлюється на новий локомотив ДСЗ. 
6. Реактори РОСА для НЕК "Укренерго". 
7. Нова серія горизонтально-намотувальних верстатів, які впроваджені на Мінському 

електротехнічному заводі, Білорусь; ПАТ "Укрелектроапарат", м. Хмельницький. 
Інститут зможе зберегти свої позиції за умови корінного технічного переоснащення 

експериментального виробництва і дослідно-випробувальної бази. 
На технічне переоснащення у 2012 році планується використати усі амортизаційні відрахування, а 

також кошти з інших джерел фінансування. 
У плані заходів по технічному переоснащенню пріоритетними напрямами є: придбання обладнання і 

модернізація виробничої бази цеху експериментального виробництва, розвиток і удосконалення дослідно-
випробувальної бази, оновлення засобів вимірювання, створення та придбання нематеріальних активів 
(програмного забезпечення). 

На світовому ринку в останні роки спостерігається тенденція розширення попиту на інжинірингові 
послуги в галузі проектно-конструкторських робіт. Потребу в таких послугах відчувають фірми, де відсутні 
науково-технічні центри. Таким фірмам вигідніше замовляти науково-технічні послуги, ніж утримувати штат 
висококваліфікованих спеціалістів-дослідників і створювати випробувальну базу.  

Інститут має науково-дослідну та експериментальну базу, висококваліфікованих спеціалістів, 



накопичений багаторічний досвід для розширення експорту науково-технічних послуг в країни далекого 
зарубіжжя (Китай, Корея, Німеччина, Індія, Австралія, США та інш.) та СНД (Росія, Білорусь, Казахстан). 

Постачальники основних матеріалів:  
- електротехнічна сталь – ENPAY, Туреччина; 
- обмоткові проводи – ТОВ «Техпровід», м.Запоріжжя; 
- трансформаторне масло – ПКП «Трансмас», м.Запоріжжя. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять 
років 

Придбано основних активів за останні п`ять років: 
2007р. - на суму 1311,6 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди - 93,4 тис.грн; обчислювальна техніка та 

програмне забезпечення - 496,2 тис.грн; вимірювальні та регул. прилади - 287,6 тис.грн; машини та обладнання 
- 103,2 тис.грн; транспорт - 59,8 тис.грн; інструменти, інвентар - 59,5 тис.грн; інші активи - 211,9 тис.грн. 

2008р. - на суму 1073 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди - 9 тис.грн; обчислювальна техніка та програмне 
забезпечення - 354 тис.грн; вимірювальні та регул. прилади - 306 тис.грн; машини та обладнання - 288 тис.грн; 
транспорт - 55 тис.грн; інструменти, інвентар - 17 тис.грн; інші активи - 44 тис.грн. 

2009р. - на суму 810 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна техніка та програмне 
забезпечення - 481 тис.грн; вимірювальні та регул. прилади - 165 тис.грн; машини та обладнання - 89 тис.грн; 
транспорт - 0 тис.грн; інструменти, інвентар - 31 тис.грн; інші активи - 44 тис.грн. 

2010р. - на суму 792 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна техніка та програмне 
забезпечення - 219 тис.грн; вимірювальні та регул. прилади - 123 тис.грн; машини та обладнання - 345 тис.грн; 
транспорт - 0 тис.грн; інструменти, інвентар - 93 тис.грн; інші активи - 12 тис.грн. 

2011р. - на суму 1501 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна техніка та програмне 
забезпечення - 689 тис.грн; вимірювальні та регул. прилади - 207 тис.грн; машини та обладнання - 549 тис.грн; 
транспорт - 0 тис.грн; інструменти, інвентар - 41 тис.грн; інші активи - 15 тис.грн. 

Продано основних активів (без ПДВ) за останні п`ять років: 
2007р. - на суму 492,8 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди, устаткування - 409,9 тис.грн; обчислювальна 

техніка та програмне забезпечення - 2,5 тис.грн; вимірювальні прилади - 1,2 тис.грн; машини та обладнання - 
78,8 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; інші активи - 0,4 тис.грн. 

2008р. - на суму 497,6 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди, устаткування - 0 тис.грн; обчислювальна 
техніка та програмне забезпечення - 0 тис.грн; вимірювальні прилади - 0 тис.грн; машини та обладнання - 
489,1 тис.грн; транспорт - 8,3 тис.грн; інші активи - 0,2 тис.грн. 

2009р. - на суму 105,6 тис.грн, у т.ч.: будівлі, споруди, устаткування - 0 тис.грн; обчислювальна 
техніка та програмне забезпечення - 0 тис.грн; вимірювальні прилади - 0 тис.грн; машини та обладнання - 
105,4 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; інші активи - 0,2 тис.грн. 

Протягом 2010-2011рр. основні активи не продавались. 
Ліквідовано активів: у 2007р. - на суму 483,9 тис.грн, у 2008р. - 574 тис.грн, у 2009 р. - 567 тис.грн, у 

2010р. - 560 тис.грн, у 2011р.- 894 тис.грн. 
За рахунок власних коштів (амортизаційні та оборотні кошти) у сумі 2,184 млн.грн. виконано 

реконструкцію площ великого високовольтного залу, модернізацію обладнання; придбано обладнання, 
прилади, обчислювальну техніку. 

Інформація про основні засоби емітента 
ПАТ «ВІТ» орендує за договором з ВАТ «Електрозавод» (Москва, Росія): 
інженерний корпус (9-ти поверхова будівля площею 16 674,4 кв.м.); 
приміщення одноповерхової частини ЛЕК (лабораторно-експериментальний корпус); 
приміщення чотириповерхової частини ЛЕК. 
Значних правочинів щодо об’єктів оренди на відбувалось. 
До виробничих потужностей належать: інженерний корпус, приміщення одноповерхової та 

чотириповерхової частини ЛЕК, великий високовольтний зал, верстати, технологічне обладнання та 
випробувальне устаткування. 

Верстати та технологічне обладнання використовуються для виробництва трансформаторів та 
високовольтної апаратури, а саме: 

намотування обмоток; 
термовакуумної сушки обмоток; 
регенерації та сушки трансформаторного масла; 
виготовлення металоконструкцій; 
термовакуумної обробки активних частин. 
Обладнання використовується в однозмінному робочому режимі. Коефіцієнт використання 

обладнання – 0,7. 
Можуть бути виготовлені 3-4 трансформатора потужністю 25 000 - 40 000 кВА/110 за рік. 
Обладнання утримується у приміщеннях, захищених від впливу атмосферних явищ. 
Верстати і технологічне обладнання встановлені на площах великого високовольтного залу. 

Випробувальне обладнання встановлено на площах лабораторно – експериментального корпусу та великого 



високовольтного залу. 
Прилади вмонтовані у випробувальні стенди, які розташовані на випробувальних полях, захищених 

огорожами згідно вимог техніки безпеки. 
Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на підприємстві 

використовується обладнання, яке є джерелом викидів  шкідливих речовин. Це вакуум-сушильні насоси, 
вакуум-сушильні шафи. Основні шкідливі речовини – це пари мінеральних масел, які попадають в атмосферу, 
але не перевищують допустимих норм. 

Планів щодо капітального будівництва немає. 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 

У здійсненні фінансово-господарської діяльності інституту суттєвими перешкодами на шляху 
збільшення обсягів виробництва та поліпшення фінансового стану є: 

1. Відсутність пільг для науково-дослідних організацій по ПДВ та оподаткуванню прибутку. 
2. Відсутність обов’язкової сертифікації імпортованого електротех-нічного обладнання, яке 

постачається на важливі енергооб`єкти України. Це сприяє доступу на ринок неякісної дорогої зарубіжної 
продукції та зменшує поставки вітчизняного електротехнічного обладнання. 

3. Необхідність виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим працівникам згідно із 
Законом "Про наукову та науково-технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших 
законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи, за рахунок коштів інституту, з урахуванням 
збільшення.Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - середня. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій 
За 2011 рік було сплачено штрафів на суму  381632,63 грн., у тому числі: 
7591,39 грн. - з ведення касових операцій; 
83912,17 грн. - до держбюджету з податку на прибуток; 
52308,14 грн. - екологічний податок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях; 
151434,38 грн. - плата (податок) на землю; 
68941,01 грн. - ПДВ; 
9334,27 грн. - основна ставка податку з фізичних осіб; 
6310,10 грн. - оплата лікарняних за рахунок фонду соціального страхування; 
1801,17 грн. - фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Опис обраної  політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фінансування ПАТ «ВІТ» з держбюджету відсутнє. Головна задача управління - мінімізація ризиків 

підприємницької діяльності на основі прийняття кожного господарського рішення з точки зору отримання 
економічної вигоди. Усі договори (контракти) щодо поставок продукції укладаються на умовах передоплати. 

Достатність робочого капіталу для поточних потреб: у другому півріччі 2010р. було відкрито кредитну 
лінію на 1,3 млн. грн. у ПАТ «Промінвестбанк».  Протягом березня підприємство отримало кредит на суму 1,3 
млн. грн., який було погашено 07.04.2011р., та протягом травня на суму 1,3 млн.грн., який було погашено 
29.06.2011р. 

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
1. Збільшення частки власних джерел фінансування, яке може бути досягнуто за рахунок збільшення 

прибутковості діяльності підприємства та подальшого направлення чистого прибутку на збільшення  власних 
коштів. 

2. Реалізація частини постійних активів, які не використовуються в процесі виробництва. 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів 

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає. 
Стратегія подальшої діяльності емітента 

Розширення виробництва та реконструкція не планується. 
Поліпшення фінансового стану: 
1.Здійснення контролю за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, оскільки 

значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовому стану підприємства та створює 
необхідність додатково залучати нові джерела фінансування. 

2.Оптимізація закупівлі матеріалів та комплектуючих виробів з метою недопущення відтоку капіталу 
через надмірні запаси з однієї сторони та забезпечення безперебійного виробництва якісної продукції з другої. 

3.Відновлення основних фондів та пошук резервів зниження витрат підприємства. 
Вплинути на поліпшення діяльності підприємства можуть такі істотні факти:  
1. Встановлення пільг для науково-дослідних організацій в частині відміни земельного податку, 

зменшення ПДВ та оподаткування прибутку. 
2. Скасування виплати різниці між розміром пенсій, призначених науковим працівникам згідно із 

Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність», і розміром пенсій, обчислених відповідно до інших 
законодавчих актів, за рахунок коштів наукових організацій. 

       
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 

Основна задача - створення нових методів розрахунків на основі фізичного та математичного 



моделювання, яке пов`язане з дослідженням нових матеріалів і технологій виготовлення трансформаторів. 
Результатом досліджень буде розробка нових конструктивних і технологічних рішень, дослідно-

промислових зразків  виробів.        
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, 

Судові  справи,  стороною  в  яких  виступав би емітент,  його дочірні підприємства або його посадові 
особи відсутні.     

Інша інформація 
Показники: 
1. Обсяг реалізації: 2009р. - 41919 тис.грн; 2010р. - 47 169 тис.грн; 2011р. - 63587 тис.грн. 
2. Рентабельність, % - 2009р. - 17,7%; 2010р. - 18%; 2011р. - 17,6%. 
3. Середня зарплата: 2009р. - 2627 грн; 2010р. - 3391 грн; 2011 р. - 4488 грн. 
4. Чистий прибуток: 2009 р. - 224 тис.грн; 2010р. - 172 тис.грн; 2011р. - 472 тис.грн. 
5. Кількість працюючих: 2009р. - 634 особи; 2010р. - 582 особи; 2011р. - 567 осіб. 
6. Кредиторська заборгованість: 2009р. - 4029 тис.грн; 2010р. - 8790 тис.грн; 2011 р.- 11163 тис.грн. 
7. Дебіторська заборгованість: 2009р. - 2067 тис.грн; 2010р. - 1647 тис.грн; 2011р. - 4325 тис.грн. 
8. Витрати на соціальні потреби: 2009р. - 1495 тис.грн; 2010р. - 1063 тис.грн; 2011р. - 1064 тис.грн. 
9. Вартість чистих активів: 2009р. - 32383 тис.грн; 2010р. - 32387 тис.грн; 2011р. - 32858 тис.грн. 
10. Виплачені дивіденди: 2009р. - 0 грн; 2010р. - 58,3 грн; 2011р. - 0 тис.грн. 
У 2009 році загальними зборами акціонерів прийнято рішення направити чистий прибуток у сумі 499,0 

тис. грн. (з урахуванням нерозподіленого прибутку), отриманий за результатами господарської діяльності за 
2008р., на технічне переоснащення інституту (протокол №12 від 22.04.2009р.). 

У 2010 році позачерговими загальними зборами акціонерів прийнято рішення направити 30% чистого 
прибутку у сумі 67,2 тис. грн., отриманого за результатами господарської діяльності за 2009р., на виплату 
дивідендів; решту прибутку у сумі 156,8 тис.грн. направити на технічне переоснащення виробничої бази 
інституту (протокол №15 від 26.08.2010р.). 

У 2011 році загальними зборами акціонерів прийнято рішення направити чистий прибуток у сумі 172,0 
тис. грн. (з урахуванням нерозподіленого прибутку), отриманий за результатами господарської діяльності за 
2010р., на технічне переоснащення інституту (протокол №16 від 12.04.2011р.). 

За 2009 рік підприємство по ряду показників покращало свою діяльність. Так, збільшено у порівнянні 
з показниками 2008р.: 

коефіцієнт автономії - з 0,77 до 0,89 або на 0,12 пунктів; 
коефіцієнт покриття - з 2,37 до 4,28 або на 1,91 пунктів; 
коефіцієнт швидкої ліквідності - з 0,99 до 1,23 або на 0,24 пунктів; 
коефіцієнт фінансової стабільності - з 3,44 до 8,01 або на 4,57 пунктів; 
коефіцієнт маневреності власного капіталу - з 0,4 до 0,41 або на 0,01 пункт. 
При цих змінах всі показники знаходяться в межах встановлених нормативів. 
В той же час, у підприємства на протязі 2009р. погіршились такі показники фінансового та майнового 

стану: 
коефіцієнт маневреності робочого капіталу з 1,01 до 0,93 або на 0,08 пунктів; 
коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу - з 0,29 до 0,12 або на 0,17 пунктів; 
-  рентабельність власного капіталу - за звітний період - 0,007, за минулий період - 0,02; 
-   період окупності власного капіталу - 143,57 дні за звітний період, за минулий період - 63,72. 
Багатофакторним аналізом встановлено, що при збереженні тенденцій 2007-2009 років на 2010 рік у 

Товариства може погіршитися ряд показників, зокрема: 
відносні показники  фінансової стійкості; 
показники ділової активності. 
При цьому, як 2-х факторною моделлю, так і 5-ти факторною моделлю Альтмана при оцінці 

вірогідності банкрутства встановлено, що ступінь банкрутства мала як у перевіряємому періоді, так і в 
перспективі на 2010 рік.  

Аналізом показників за 2010 рік встановлено, що майже всі коефіцієнти знаходяться вище 
встановлених нормативів. В той же час, у Товариства на протязі 2010 року погіршилися такі показники 
фінансово-майнового стану: 

коефіцієнт покриття (загальної ліквідності) – з 4,28 до 2,48 або на 1,8 пунктів; 
коефіцієнт швидкої ліквідності – з 1,23 до 0,50 або зменшення на 0,73 пунктів (при нормативному 

більше 1). 
   Багатофакторним аналізом встановлено, що при збереженні тенденцій за 2008-2010 роки на 2011 рік 

у Товариства може погіршатися ряд показників, зокрема - відносні показники  фінансової стійкості, 
показаники ділової активності, показники рентабельності. 

За 2-х факторною моделлю встановлено, що вірогідність банкрутства мала, а за даними розрахунків по 
5-ти факторній моделі (Альтмана) – вірогідність банкрутства «незначна». 

Товариство має  показники до подальшого функціонування. 
В результаті проведених розрахунків встановлено, що Товариство має можливість до ліквідації 



поточної кредиторської заборгованості, а також в його розпорядженні є достатньо  активів  для того, щоб 
своєчасно  розрахуватися  по  зобов’язанням. 

За 2011 рік підприємство по ряду показників покращало свою діяльність. Так, збільшено у порівнянні 
з показниками 2010р.: 

-коефіцієнт абсолютної ліквідності - з 0,24 до 0,29 або на 0,05 пунктів; 
-коефіцієнт швидкої ліквідності - з 0,50 до 0,68 або на 0,18 пунктів; 
-рентабельність власного капіталу з 0,05 до 0,014 або у 2,8 рази. 
В той же час, у підприємства на протязі 2011р. погіршились у порівнянні з 2010р. такі показники 

фінансового та майнового стану, як: 
-коефіцієнт маневреності робочого капіталу з 1,33 до 1,29 або на 0,04 пунктів; 
-коефіцієнт автономії - з 0,79 до 0,75 або на 0,04 пунктів; 
-коефіцієнт фінансової стабільності – з 3,68 до 2,94 або на 0,74 пунктів. 
При цих змінах показники знаходяться в межах встановлених нормативів. 
Багатофакторним аналізом встановлено, що при збереженні тенденцій 2009-2011 років на 2012 рік у 

Товариства може погіршитися ряд показників, зокрема: 
-коефіцієнта ліквідності, автономії фінансової стійкості. 
За 2-х факторною моделлю встановлено, що вірогідність банкрутства мала, а за даними розрахунків по 

5-ти факторній моделі (Альтмана) – вірогідність банкрутства «незначна». 
 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента. 

 
 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 
Найменування 
основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис.грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис.грн.) 

 на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

16397.000 16998.000 6267.000 5893.000 22664.000 22891.000 

будівлі та 
споруди 

10442.000 10245.000 6267.000 5893.000 16709.000 16138.000 

машини та 
обладнання 

4934.000 5949.000 0.000 0.000 4934.000 5949.000 

транспортні 
засоби 

226.000 178.000 0.000 0.000 226.000 178.000 

інші 795.000 626.000 0.000 0.000 795.000 626.000 
2. 
Невиробничого 
призначення: 

94.000 90.000 0.000 0.000 94.000 90.000 

будівлі та 
споруди 

94.000 90.000 0.000 0.000 94.000 90.000 

машини та 
обладнання 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 
засоби 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Усього 16491.000 17088.000 6267.000 5893.000 22758.000 22981.000 
Опис Терміни використання ОЗ: 

а) будiвлi та споруди - 35 років  
б) машини та обладнання 30-40 років  
в) транспортнi засоби 5-20 рокiв  
г) інші 1-50 років 
Умови користування основними засобами задовiльнi. Режим роботи обладнання - 
середній (однозмінний). 
Первiсна вартiсть ОЗ:  
ОЗ виробничого призначення - 42222,0 тис.грн., в т.ч.  
-будiвлi та споруди - 20283,0 тис.грн.;  
-машини та обладнання - 19550,0 тис.грн.;  
-транспортнi засоби - 780,0 тис.грн.;  
-iншi 1609,0 тис.грн.  
ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та споруди) - 121,0 тис.грн. 
Ступінь зносу ОЗ виробничого призначення 60%, в т.ч.  
-будiвлi та споруди 49%;  
-машини та обладнання 69%;  
-транспортнi засоби 77%;  
-iншi 61%.  
Ступінь використання ОЗ: Коефiцiент оновлення 0,05.  Коефiцiент вибуття 0,02.  
Коефiцiент використання 0,8.  
Сума нарахованого зносу: 
ОЗ виробничого призначення 25224,0 тис.грн.  
-будiвлi та споруди - 10038,0 тис.грн.  
-машини та обладнання - 13601,0 тис.грн.  
-транспортнi засоби - 602 тис.грн.  
-iншi 983,0 тис.грн.  
ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та споруди) - 31,0 тис.грн. 



Обмежень на використання майна емітента немає.  
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає. 
Вказана фактична вартiсть орендованих основних засобiв за договором оренди з 
ВАТ Електрозавод, м.Москва, Росiя.  
Оренда: 3 юридичні особи, які займають площу 602,0 кв.м. 
Суборенда: 5 юридичних осiб займають площу 296,6 кв. м. 
Орендовані ОЗ обліковуються на позабалансовому рахунку. 
 
 
 
 

   
 



 
 13.2 Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показник За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 
активів(тис. грн.)  

32858.000 32387.000 

Статутний капітал(тис. грн.)  356.000 356.000 

Скоригований статутний 
капітал(тис. грн.)  

356.000 356.000 

Опис Вартість чистих активів визначалась шляхом вирахування із суми активів суми 
зобов’язань Товариства. До складу активів включались такі позиції Балансу (форма 1) 
1. До складу активів включаються: 
1.1 Необоротні активи (р. 010, 020, 030, 050, 060) = 20212 тис. грн. 
1.2 Оборотні активи (р. 100, 120, 140, 160, 180, 210, 230, 240, 250) = 23775 тис. грн. 
1.3 Витрати майбутніх періодів (р. 270) = 34 тис. грн. 
2. До складу зобов’язань включаються: 
2.1  Довгострокові зобов’язання (0) – немає 
2.2  Поточні зобов’язання (р. 530, 540, 550, 570, 580, 590, 610) = 11163 тис. грн. 
2.3  Забезпечення наступних виплат і платежів (р. 430) = 0 
2.4  Доходи майбутніх періодів (р.630) = 0 
Вартість чистих активів дорівнює:  
(1.1 + 1.2 + 1.3) – (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) = (20212 + 23775 + 34) – (0 + 11163 + 0 + 0) = 
(44021 – 11163) = 32858 тис. грн. 

Висновок Вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. 
 

 



13.3. Інформація про зобов'язання емітента  

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 
боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами (% 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку у тому числі: X 0.000 X X 
д/н д/н 0.000 0.000 д/н 
Зобов'язання за цінними паперами у 
тому числі: 

X 0.000 X X 

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 
д/н д/н 0.000 0.0000000000 д/н 
а іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000 д/н 
 за сертифікатами ФОН(за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000 д/н 
за векселями (всього) X 0.000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) 
(за кожним видом) 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 0.0000000000 д/н 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

X 0.000 X X 

д/н д/н 0.000 X д/н 
 Податкові зобов'язання X 339.000 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 10824.000 X X 
Усього зобов'язань X 11163.000 X X 
Опис Інші зобов’язання у 2011 році становили 10824 тис. грн. 

(кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги; поточні зобов’язання за розрахунками з 
одержаних авансів, зі страхування, з оплати праці, з 
учасниками; інші поточні зобов’язання). 

 



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

N 
з/п  

Основний 
вид 

продукції  
Обсяг виробництва  Обсяг реалізованої продукції  

  

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.)  

у 
грошовій 
формі 

(тис. грн.) 

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.)  

у 
грошовій 
формі 

(тис. грн.)  

у відсотках 
до всієї 

реалізованої 
продукції  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1 

Виготовлення 
силових та 
спеціальних 
трансформато
рів 

Послуга 5894.30 9.27 Послуга 5894.30 9.27 

2 

Ліцензійні 
угоди - 
розробка 
конструкторсь
кої та 
технічної 
документації 
на 
трансформато
ри і реактори 

Послуга 17689.90 27.82 Послуга 17689.90 27.82 

3 Програмне 
забезпечення Послуга 17573.00 27.64 Послуга 17573.00 27.64 

4 Ремонт і 
модернізація Послуга 11475.40 18.05 Послуга 11475.40 18.05 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції  

N 
з/п  Склад витрат  

Відсоток від загальної 
собівартості реалізованої 
продукції (у відсотках)  

1  2  3  
1 Витрати на оплату праці 31.73 
2 Нарахування на заробітну плату 10.47 
3 Матеріали 14.44 
4 Загальновиробничі витрати 36.61 
 



Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

 
Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення 
повідомлення у стрічці 
новин 

Вид інформації 

1 2 3 
28.02.2011 28.02.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
 10.06.2011 14.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
 30.06.2011 01.07.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
 25.10.2011 27.10.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 
  



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
 Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових 
1 2009 2 1 
2 2010 2 1 
3 2011 2 1 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   X 
Реєстратор  X 

Депозитарій  X 
Інше (запишіть) д/н      
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для 
участі у останніх загальних зборах(за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%  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 
(запишіть) 

   д/н 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 
припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття рішення 
про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше 
(запишіть) 

Приведення діяльності Товариства у відповідність із вимогами Закону 
України «Про акціонерні Товариства» 

 



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

 X 

 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
  
Який склад наглядової ради? 
1 Кількість членів наглядової ради 5 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
3 Кількість представників держави 0 
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 1 
5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 3 
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1 
 

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

26 

Які саме комітети створено у складі наглядової ради(за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) д/н 
 
Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 
акціонерами? 

Так 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи у галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) д/н 
 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства 

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк / не 
було обрано нового члена 

 X 

Інше (запишіть) Загальними зборами акціонерів 10.06.2011р. обрано новий склад 
наглядової ради.  

 
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так 
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії 
протягом останніх трьох років ? 

2 

 
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 
  Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 
ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління/директор Так Так Так 
2 Загальний відділ Ні Ні Ні 
3 Члени наглядової ради / голова наглядової 

ради 
Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ/юрист Ні Ні Ні 
5 Секретар правління Ні Ні Ні 
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні 
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні 
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні 
9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами 
Ні Ні Ні 

10 Інше (запишіть) д/н д/н д/н 
 
 
 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення 
кожного з цих питань? 
 Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова  
рада 

Виконав-
чий орган 

Не належить 
до компетен-
ції жодного 
органу 

Визначення основних напрямків 
діяльності(стратегії) 

Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту/балансу/бюджету 

Так Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні 
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

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 правління 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію 
та розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так Так Ні Ні 

 
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру 
від імені товариства? 

Так 

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової 
особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? 

Ні 

 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Які документи існують у вашому товаристві? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган (правління) X  
Положення про посадових осіб товариства  X 
Положення про ревізійну комісію X  
Положення про акції товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  д/н   
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 
  Інформа-

ція розпов-
сюджуєть-
ся на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
прессі, 
оприлюд-
нюється в 
загальнодос-
тупній 
інформацій-
ній базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок ЦП 

Документ
и 
надаютьс
я для 
ознайом-
лення 
безпосе-
редньо в 
АТ 

Копії 
долку-
ментів 
надають-
ся на 
запит 
акціоне-ра 

Інформа-ція 
розмі-
щується на 
власній 
інтеренет-
сторінці АТ 

1 Фінансова звітність, результати 
діяльності 

Так Так Так Так Так 

2 Інформація про акціонерів, які 
володіють 10-ма та більше 
відсотками статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні 

3 Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Так Так 

4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так 
5 Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Так 

6 Розмір винагороди посадових 
осіб АТ 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку? 

Ні 

 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік X  
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління/директор X  
Інше (запишіть) д/н 



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень  X 
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
Інше (запишіть) д/н           
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту підприємства  X 
Стороння компанія/сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) Спецiалiзована державна податкова iнспекцiя по роботi з великими 

платниками податкiв у м.Запорiжжi. 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? 

Так 

 



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років? 
 Так Ні 
1 Випуск акцій  X 
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків  X 
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
6 Інше (запишіть) д/н 
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
 
не визначились 
Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-
інформаційних систем протягом наступних трьох років? 

Так 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 

Так 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 
України (далі - особа)? 
 Так(*) Ні(*) 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше (запишіть) У звязку з дематерiалiзацiєю. 
 * Ставиться помітка "Х" у відповідних чарунках. 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) 
корпоративного управління? 

Ні 

Дата його прийняття: д/н 
Яким органом управління прийнятий д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? 

Ні 

Яким чином його оприлюднено д/н 
Розкрийте стан дотримання  кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління у вашому акціонерному товаристві? 

д/н 

 



Звіт про корпоративне управління 
 
 Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

д/н 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

д/н 

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до 
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
д/н 
Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, 
або про відсутність таких заходів 
д/н 
Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
д/н 
Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
д/н 
Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
д/н 

 
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, 

загальний стаж аудиторської діяльності. 
д/н 
кількість років, протягом  яких надає аудиторські  послуги фінансовій установі 
д/н 



перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
д/н 
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
д/н 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років 
д/н 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена  
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
д/н 

 
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів 

фінансових послуг 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
д/н 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
д/н 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою 
та результати їх розгляду 
д/н 

 
 
 



                                                                                 Додаток 
 до Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 2 
 КОДИ 

                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2011 12 31 
Пiдприємство Публічне акціонерне товариство 
"Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологі 

 за ЄДРПОУ 00216757 

Територiя Запорізька область  за КОАТУУ 2310136900 
 Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне 
товариство 

 за  КОПФГ 230 

 Орган державного управлiння    за СПОДУ 6024 
 Вид економічної діяльності Дослідження і розробки в галузі 

технічних наук 
 за КВЕД 73.10.2 

Середня кількість працівників   0 
 Одиниця вимiру: тис. грн.    
Адреса 69069, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 11  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності   

БAЛAНС 
                                на 31 грудня 2011  р. 

Форма №1             Код за ДКУД  1801001 
A К Т И В Код 

рядка 
На початок 

звiтного перiоду 
На кiнець 

звiтного перiоду 
1 2 3 4 

І. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
  залишкова вартість   010 89 52 
  первісна вартість   011 1529 1342 
  Накопичена амортизація  012 (1440) (1290) 
 Незавершені капітальні інвестиції  020 2378 2003 
Основні засоби:    
  залишкова вартість   030 16491 17088 
  первісна вартість   031 41053 42343 
  знос   032 (24562) (25255) 
Довгострокові біологічні активи:    
  справедлива(залишкова) вартість   035 0 0 
  первісна вартість   036 0 0 
  накопичена амортизація   037 (0) (0) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
  які обліковуються за методом участі в капіталі    
  інших підприємств   040 0 0 
  інші фінансові інвестиції   045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість  050 83 197 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної  055 0 0 



нерухомості  
Первісна вартість інвестиційної нерухомості  056 0 0 
  Знос інвестиційної нерухомості   057 (0) (0) 
Відстрочені податкові активи   060 314 872 
Гудвіл   065 0 0 
Інші необоротні активи   070 0 0 
Усього за розділом І  080 19355 20212 
   ІІ. Оборотні активи    
Виробничі запаси   100 2829 2718 
Поточні біологічні активè  110 0 0 
 Незавершене виробництво   120 14530 13495 
Готова продукція  130 0 0 
Товари  140 11 11 
Векселі одержані   150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 

   

 чиста реалізаційна вартість   160 863 3051 
  первісна вартість   161 863 3051 
  резерв сумнівніх боргів   162 (0) (0) 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
  з бюджетом   170 1 0 
  за виданими авансами   180 621 1011 
  з нарахованих доходів   190 0 0 
  із внутрішніх розрахунків   200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість   210 80 66 
Поточні фінансові інвестиції   220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
  в національній валюті   230 327 507 
  в т.ч. в касі  231 2 2 
  в іноземній валюті  240 1801 2680 
Інші оборотні активи  250 739 236 
Усього за розділом ІІ  260 21802 23775 
      ІІІ. Витрати майбутніх періодів   270 20 34 
      ІV. Необоротні активи та групи вибуття   275 0 0 
Баланс  280 41177 44021 
 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звiтного перiоду 

На кiнець 
звiтного перiоду

1 2 3 4 
   І. Власний капітал    
Статутний капітал   300 356 356 
Пайовий капітал   310 0 0 
Додатковий вкладений капітал   320 0 0 
Інший додатковий капітал   330 30155 30109 
Резервний капітал   340 374 374 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  350 1502 2019 
Неоплачений капітал   360 (0) (0) 
Вилучений капітал   370 (0) (0) 
Усього за розділом І  380 32387 32858 
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу  400 0 0 



Інші забезпечення  410 0 0 
Сума страхових резервів  415 0 0 
 Сума часток перестраховиків у страхових резервах  416 0 0 
Цільове фінансування  420 0 0 
Усього за розділом ІІ  430 0 0 
       ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків   440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов'язання  450 0 0 
Відстрочені податкові зобов'язання   460 0 0 
Інші довгострокові зобов'язання   470 0 0 
Усього за розділом ІІІ  480 0 0 
         ІV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків  500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими    
зобов'язаннями   510 0 0 
Векселі видані   520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  530 67 344 
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
  з одержаних авансів   540 6072 8729 
  з бюджетом  550 1262 339 
  з позабюджетних платежів   560 0 0 
  зі страхування   570 403 521 
  з оплати праці   580 842 1015 
  з учасниками   590 38 38 
  із внутрішніх розрахунків   600 0 0 
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу  

 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання   610 106 177 
Усього за розділом ІV  620 8790 11163 
    V. Доходи майбутніх періодів  630 0 0 
Баланс  640 41177 44021 
З рядка 420 графа 4    Сума благодійної допомоги     (421) 0 
 
Примітки: Для амортизації нематеріальних активiв застосовується прямолiнiйний метод (рiвномiрне списання 
протягом всього строку корисної експлуатації). У 2011 р. придбано нематеріальних активів на суму 3 тис. грн.  
Вартiсть незавершеного будiвництва становить 2003 тис.грн. на 31.12.2011р. Це незавершена будiвля бази 
вiдпочинку, витрати по капiтальному ремонту, реконструкцiї та модернiзацiї основних засобiв, що не введены в 
експлуатацію. 
 Облiк основних засобiв здiйснюється по балансовiй вартостi. В балансi основнi засоби вiдображаються за 
залишковою вартiстю (з урахуванням зносу) в суммі 17088 тис.грн. станом на 31.12.2011р. За 2011 рiк вибуло 
основних засобiв на суму по первинній вартості 894 тис. грн. Ці основнi засоби списано. Придбано основних 
засобiв на суму 2184 тис. грн. Основнi засоби класифiкувались по групам та нараховувалась у I кварталі 2011р. 
амортизацiя по ставкам згiдно ст.8.2, 8.3 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", з 01.04.2011р. 
по прямолінійному методу. Виробничi основнi засоби та інші необоротні активи станом на 31.12.2011р. мали 
первiсну вартiсть 42222 тис.грн. при зносi 60%, у тому числi: 
- будiвлi та споруди мали первiсну вартiсть 20283 тис.грн.  
- машини та обладнання 19550 тис.грн.  
- транспортнi засоби 780 тис.грн. - iншi 1609 тис. грн. (iнструменти, виробничий та господарчий iнвентар, 
полiпшення орендованих основних фондiв, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи, бiблiотечнi фонди). 
Невиробничi основнi засоби 121 тис.грн. (первiсна вартiсть) в тому числi: 
- будiвлi та споруди - 121 тис.грн.  
Збiльшення основних засобiв вiдбувалось за рахунок придбання, модернiзацiї i реконструкцiї. 
 Первісна вартiсть запасiв, що пiдприємство придбало за плату, визначається по цiнi придбання, при вибуттi запаси 
оцiнюються по ідентифікованій вартості. Вартiсть виробничих запасiв та МБП на 31.12.2011р. становила 2718 тис. 
грн. (збільшення запасiв вiдбулось за рахунок закупiвлi матерiалiв за контрактами на суму 174 тис.грн.), у тому 



числi:  
-сировина i матерiали 1823 тис. грн;  
- комплектуючi вироби 329 тис.грн;  
- паливо 443,0 тис. грн.; 
- тара – 4 тис.грн.; 
- запчастини – 56 тис. грн..; 
- МБП – 63 тис.грн. 
Вартiсть незавершеного виробництва зменшилась на 1035 тис.грн. і складає 13495 тис. грн.  
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї визначається по фактичним затратам, тому що в iнститутi одиничне 
виробництво. Незавершене виробництво визначається методом iсторичної собiвартостi.  
На 31.12.2011р. загальна дебiторська заборгованiсть  за товари (робота, послуги) становила 4325 тис.грн. Iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть складає 66 тис. грн. (витрати на вiдрядження, розрахунки з пiдзвiтними 
особами, переплата по соцiальному страхуванню). Дебiторська заборгованiсть збільшилась на 2678 тис. грн. в 
порiвняннi з 2010 роком. За 2011 рiк оборотні активи збільшилися з 21802 тис.грн. до 23775тис.грн. Iншi оборотнi 
активи склали 236 тис. грн. (податковi зобов’язання нараховані за авансами).  
Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець звiтного перiоду становили 34 тис.грн. - сплачена перiодична лiтература по 
профiлю робiт в iнститутi для бiблiотеки.  
Статутний капiтал ПАТ «ВIТ» складається з 7114800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5 коп. за акцiю. 
Всi акцiї сплаченi. Власний капiтал на перiод 31 грудня 2011р. становив 32858 тис. грн. в т.ч. інший додатковий 
капiтал 30109 тис. грн. складається в основному з  
дооцiнки вартостi основних засобiв у зв`язку з iндексацiєю. 
В цiлому за 2011 рік власний капiтал збільшився на 517,0 тис.грн за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку. 
Резервний капiтал на 31.12.2011р. становив 374 тис.грн. Резервний капiтал ПАТ «ВIТ» формується за рахунок 
чистого прибутку, що залишається в розпорядженнi iнституту в розмiрi, встановленому установчими документами. 
Рiшення загальних зборiв акцiонерiв щодо збільшення резервного капiталу у 2011 роцi не приймалось.  
Загальна сума поточних зобов`язань за розрахунками на кiнець 2011 року становить 11163 тис. грн., в тому числi:  
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 344 тис. грн.;  
- з одержаних авансiв 8729 тис. грн.;  
- з бюджетом 339 тис. грн;  
- зi страхування 521 тис. грн;  
- з оплати працi 1015 тис. грн;  
- з учасниками 38 тис. грн.  
Iншi поточнi зобов`язання складають 177 тис.грн. (витрати на вiдрядження, ПДВ). Простроченої кредиторської 
заборгованості немає.  
 
 

Керiвник   Паук Юрій Іванович 
 (підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер   Кармазь Людмила Іллівна 
 (підпис) (прізвище) 

 
 



  Додаток 
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 КОДИ 
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2011 12 31 
  Пiдприємство Публічне акціонерне товариство 
"Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологі 

 за ЄДРПОУ 00216757 

 
Територiя 

Запорізька область  за КОАТУУ 2310136900 

 Орган державного управлiння   за СПОДУ 6024 
Організаційно-правова форма господарювання: Публічне 
акціонерне товариство 

за  КОПФГ 230 

 Вид економічної діяльності   за КВЕД 73.10.2 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці)  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності   
  

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
                                    за 2011  р. 

Форма N2  Код за ДКУД1801003 
 

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 
Найменування показника Код 

рядка
За звітний 
період 

За попередній
період 

1 2 3 4 
Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, 
послуг)  

010 68158 54094 

Податок на додану вартiсть 015 (4571) (6925) 
Акцизний збiр 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)  

035 63587 47169 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робiт, послуг) 

040 ( 54093 ) ( 39943 ) 

Валовий:    
  Прибуток 050 9494 7226 
  збиток  055 ( 0 ) ( 0 ) 
Iншi операцiйнi доходи  060 1060 778 
у т. ч. дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних унаслідок 
сільськогосподарської діяльності   

061 0 0 



Адміністративні витрати 070 ( 6522 ) ( 5011 ) 
Витрати на збут  080 ( 678 ) ( 802 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 2760 ) ( 2166 ) 
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів сільськогосподарської продукції, одержаних 
унаслідок сільськогосподарської діяльності 

091 0 0 

Фінансові результати від операційної 
діяльності: 

   

  прибуток  100 594 25 
  Збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі  110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 0 0 
Інші доходи 130 647 474 
Фінансові витрати 140 ( 53 ) ( 11 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати  160 ( 192 ) ( 77 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 

165 0 0 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 

   

  прибуток  170 996 411 
  Збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та 
групи вибуття унаслідок припинення діяльності 

176 0 0 

у т. ч. збиток  від припиненої діяльності та/або 
збиток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності 

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 

180 524 239 

Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльності 

185 0 0 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 

   

  Прибуток 190 472 172 
  збиток  195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні:    
  Доходи 200 0 0 
  Витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку  210 0 0 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий:    
  Прибуток 220 472 172 
  збиток  225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
З  рядка  130  графа  3  Дохід,  пов'язаний з благодійною допомогою 
(131) 

0 

 



ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
         Найменування показника Код 

рядка
За звітний 
період 

За попередній
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 10085 10058 
Витрати на оплату праці 240 30436 23271 
Відрахування на соціальні заходи 250 10020 8100 
Амортизація  260 1514 1811 
Інші операційні витрати  270 9866 8491 
Разом  280 61921 51731 
 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ 
            Найменування показника Код 

рядка
За звітний 
період 

За попередній
період 

 1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 7114800 7114800 
Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій 

310 7114800 7114800 

Чистий прибуток, що припадає на одну    
просту акцію (грн.) 320 0.06634 0.02418 
Скоригований чистий прибуток, що припадає 
на 

   

одну просту акцію (грн.) 330 0.06634 0.02418 
Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0.00000 0.00940 
 
Примітки: Для визначення доходу вiд реалiзацiї продукцiї ПАТ використовувався метод 
нарахування. Згiдно з цим методом дохiд визначається у момент, коли продукцiя 
доставлена замовникам. Протягом 2011р. чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї становив 
63587 тис.грн. без ПДВ. Це дохiд вiд реалiзацiї виконаних робiт та наданих послуг, вiн 
збільшився в порiвняннi з 2010р. на 16418 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи за 2011р. 
становили 1060 тис.грн. (реалiзацiя інших оборотних активів, дохiд вiд продажу валюти, 
дохiд вiд безкоштовно отриманих матерiалiв, курсова рiзниця, вiдсотки за депозитом). Iншi 
операцiйнi витрати за  2011р. становили 2760 тис. грн. (втрати вiд курсової рiзницi, 
кошторис за колективним договором). Iншi доходи 647,0 тис.грн. (реалiзацiя вiдходiв 
виробництва). Iншi витрати - 192 тис.грн. (демонтаж основних засобiв). В структурi 
операцiйних витрат в 2011 роцi вiдбувається збільшення по статтях: матерiальнi витрати, 
оплата праці, вiдрахування на соцiальнi заходи, iншi операцiйнi витрати (послуги строннiх 
организацiй). Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi на 31.12.2011 р. становив 524 
тис. грн. - це поточний податок на прибуток. Чистий прибуток за  2011р. становив 472 тис. 
грн. Кiлькiсть простих акцiй в обiгу на протязi звiтного року не змiнювалась i дорiвнює 
7114800 штук.  
 

Керiвник  Паук Юрій Іванович 
 (підпис) (прізвище) 

Головний бухгалтер  Кармазь Людмила Іллівна 
 (підпис) (прізвище) 

 



 Додаток 
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 
 КОДИ 
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2011 12 31 
 Пiдприємство Публічне акціонерне товариство 
"Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологі 

 за ЄДРПОУ 00216757 

 Територiя Запорізька область  за КОАТУУ 2310136900 
 Організаційно-правова форма господарювання  
Публічне акціонерне товариство 

 за КОПФГ 230 

 Вид економічної 
діяльності 

Дослідження і розробки в галузі 
технічних наук 

 за КВЕД 73.10.2 

 Одиниця вимiру: тис. грн.        Контрольна сума  
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 за 2011 р. 
Форма N3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період  

   попереднього 
року  

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 

   

 Надходження  від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010 25905 20627 
Погашення векселів одержаних  015 0 0 
Покупців і замовників авансів   

0020 
43713 36527 

Повернення авансів  030 13 141 
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками  

035 20 92 

Бюджету податку на додану вартість  040 0 0 
Повернення інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів)  

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій  050 0 0 
Цільового фінансування в 060 34 30 
Боржників неустойки (штрафів, пені)  070 0 0 
Інші надходження  080 279 1825 
                         Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг)  090 (3344)  (3580) 
Авансів  95  (14632) (14320) 
Повернення авансів  100  (83)  (349) 
Працівникам   105  (25510)  (19384) 
Витрат на відрядження   110 (1886)  (1252) 
Зобов'язань з податку на додану вартість   115  (3283) (5680) 
Зобов'язань з податку на прибуток   120  (1393)  (235) 
Відрахувань на соціальні заходи   125  (11340)  (8754) 
Зобов'язань з інших податків і зборів 
(обов'язкових платежів)  

130  (6206) (4305) 



Цільових внесків  140  (34)  (30) 
Інші витрачання  145  (363)  (130) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 1890 1223 
Рух коштів від надзвичайних подій  160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 1890 1223 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Реалізація: 

   

         фінансових інвестицій  180 0 0 
         необоротних активів  190 0 0 
         майнових комплексів  200 0 0 
Отримані:  
         відсотки  

 
210 

 
0 

 
0 

         дивіденди  220 0 0 
Інші надходження  230 0 0 
Придбання     
         фінансових інвестицій  240  (0)  (0) 
         необоротних активів  250  (915)  (1497) 
         майнових комплексів  260  (0) (0) 
Інші платежі  270  (0)  (0) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 -915 -1497 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -915 -1497 
III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності  

   

Надходження власного капіталу  310 0 0 
Отримані позики  320 2600 1300 
Інші надходження  330 0 0 
Погашення позик  340  (2600)  (1300) 
Сплачені дивіденди  350  (0)  (58) 
Інші платежі  360  (0)  (0) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 0 -58 
Рух коштів від надзвичайних подій  380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 0 -58 
Чистий рух коштів за звітний період  400 975 -332 
Залишок коштів на початок року  410 2128 2553 
Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів  

420 84 -93 

Залишок коштів на кінець року  430 3187 2128 
 
Примітки. 
Всього надходжень за звітний період не операційній діяльності за 2011р. становить 
69964 тис. грн., що більше на 10722тис.грн. від показників 2010р. 
Витрачено коштів за 2011р. на оплату 68074 тис. грн. Чистий рух коштів від операційної 
діяльності дорівнює 1890 тис. грн. 
Рух коштів від інвестиційної діяльності має від’ємне значення у сумі 915 тис. грн. Це 
кошти, потрачені на ремонт, модернізацію та придбання обладнання, приладів, 



інструмента, обчислювальної техніки. Рух коштів від фінансової діяльності відсутній. В 
цілому за звітний період рух грошових коштів має позитивне значення та дорівнює 
1059 тис. грн. У 2010 році цей показник мав від’ємне значення та дорівнював 425,0 тис. 
грн.  
Інші надходження у 2011 році становили 279 тис. грн. (процент по депозиту та 
розрахунковим рахункам, розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами, 
повернення позик), інші витрачання - 363 тис. грн. (процент банку по кредиту, витрати 
операційної діяльності).  
 

Керiвник ___________  Паук Юрій Іванович 
 (пiдпис)  (прізвище) 

Головний 
бухгалтер 

___________  Кармазь Людмила Іллівна 

 (пiдпис)  (прізвище) 
 
 
 



  Додаток  
  до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 
   КОДИ 
  Дата (рiк, мiсяць, 

число) 
2011 12 31 

Пiдприємство: Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологі 

за ЄДРПОУ 00216757 

Територiя: Запорізька область за КОАТУУ 2310136900 
Орган державного управлiння:   за СПОДУ 6024 
Галузь (вид дiяльностi):   за ЗКГНГ д/н 
Вид економічної діяльності: Дослідження і розробки в галузі технічних наук за КВЕД 73.10.2 
Одиниця вимiру:  тис. грн. Контрольна 

сума 
 

Звіт про власний капітал 
за 2011 р. 

 Форма №4 Код за ДКУД 1801005 
Стаття К 

о 
д 

Статутн
ий 

капітал 

Пайови
й 

капітал 

Додатко
вий 

вкладе-
ний 

капітал 

Інший 
додатко-
вий 

капітал 

Резерв-
ний 

капітал 

Нерозпод
і 

лений 
прибуток 

Неопла- 
чений 
капітал 

Вилуче
ний 

капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 356 0 0 30155 374 1502 0 0 32387 
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на            
початок року 050 356 0 0 30155 374 1502 0 0 32387 
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  120 0 0 0 -46 0 45 0 0 -1 
Чистий прибуток (збиток) за           
звітний період 130 0 0 0 0 0 472 0 0 472 
            
           
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Спрямування прибутку до 
статутного 

          

капіталу  150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:            
Внески до капіталу  180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення  заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:            
Викуп акцій (часток)   210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)  

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток)  

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі   240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:            
Списання  невідшкодованих 
збитків  

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані активи   270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Разом змін в капіталі  290 0 0 0 -46 0 517 0 0 471 
 Залишок на кінець року   300 356 0 0 30109 374 2019 0 0 32858 



 
 
Примітки: Загальна сума збiльшення власного капiталу становить 471 тис.грн. Зростання вiдбулося за рахунок збiльшення прибутку до 517,0 
тис. грн i за рахунок зменшення додаткового капiталу на 46 тис.грн.  
Збільшення прибутку стало наслідками отримання чистого прибутку в розмірі 472 тис.грн. та збільшення за рахунок списання дооцінених  
нематеріальних активів на 45 тис.грн. 
 

 
Керiвник   Паук Юрій Іванович 

 (підпис) (прізвище) 
Головний бухгалтер   Кармазь Людмила Іллівна 

 (підпис) (прізвище) 
 
 



 Затверджено наказом Міністерства фінансів України  
 від 29 листопада 2000р. №302 (у редакції наказу від 28.10.2003 

№602) 
   КОДИ 
  Дата (рiк, мiсяць, 

число) 
2011 12 31 

Пiдприємство: Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний проектно-
конструкторський та технологі 

за ЄДРПОУ 00216757 

Територiя: Запорізька область за КОАТУУ 2310136900 
Орган державного управлiння:   за СПОДУ 6024 
Вид економічної діяльності: Дослідження і розробки в галузі технічних наук за КВЕД 73.10.2 
Одиниця вимiру: тис. грн.    

Примітки до річної фінансової звітності 
за 2011 р. Форма №5 Код за 

ДКУД 
1801008 

      
І. Нематеріальні активи 
 
Групи  нематеріальних  

активів 
Код 
ряд кa 

Залишок на 
початок року 

Надійшл
о за рік

Переоцінка 
(дооцінка+, 
переоцінка-) 

Вибуло за рік Нарахов
ано 

амортиза
ції за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року 

  первісна 
(переоці 
нена) 

вартість 

знос  первісної 
(переоці 
неної) 
вартості 

зносу первісна 
(переоці 
нена) 

вартість 

Знос   первісної 
(переоці 
неної) 
вартості 

зносу первісна 
(переоці 
нена) 

вартість 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування 
природніми ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування 
майном 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на знаки для 
товарів та послуг 

030 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 2 

Права на об'єкти 
промислової власності 

040 490 490 0 0 0 190 190 0 0 0 0 300 300 



Авторські та суміжні з 
ними права 

050 394 336 3 0 0 0 0 27 0 0 0 397 363 

Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні 
активи 

070 639 613 0 0 0 0 0 12 0 0 0 639 625 

Разом 080 1529 1440 3 0 0 190 190 40 0 0 0 1342 1290 
         
Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження прав власності (081) 0  
 вартість оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0  
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0  
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0  
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 
(085) 0  

 



ІІ. Основні засоби 
Групи  основних  засобів Код 

ряд  ка 
Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік   

Переоцінка 
(дооцінка+, 
переоцінка-) 

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 
за рік 

Втрати від 
зменшення 
корисності 
за рік 

Інші зміни за рік 

  первісна 
(переоці  
нена) 
вартість 

знос  первісної 
(переоці 
неної) 
вартості 

зносу первісна 
(переоці  
нена) 
вартість 

Знос   первісної 
(переоці 
неної) 
вартості 

зносу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 20838 10302 405 0 0 756 646 495 0 -83 -82 

Машини та обладнання 130 17614 12680 1744 0 0 126 123 827 0 318 217 
Транспортні засоби 140 740 514 0 0 0 0 0 49 0 40 39 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 773 489 14 0 0 5 5 35 0 -314 -204 

Робоча і продуктивна 
худоба 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 90 62 0 0 0 4 4 5 0 39 30 
Бібліотечні фонди 190 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 383 377 21 0 0 3 2 26 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 595 118 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

Разом 260 41053 24562 2184 0 0 894 780 1473 0 0 0 
 
 
 
 

Групи  основних  засобів Код 
ряд  ка 

Залишок на кінець року у тому числі 

   одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду 



  первісна 
(переоці  нена) 

вартість 

Знос первісна 
(переоці  нена) 

вартість 

Знос первісна 
(переоці  нена) 

вартість 

Знос 

1 2 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 20404 10069 0 0 95 62 

Машини та обладнання 130 19550 13601 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 780 602 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, інвентар 
(меблі) 

150 468 315 0 0 0 0 

Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 125 93 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 20 20 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 401 401 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 595 154 0 0 0 0 

Разом 260 42343 25255 0 0 95 62 
 
Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0 
 вартість оформлених в заставу основних засобів (262) 0 
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 921 
 первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 3872 
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0 
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 
 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0 
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 
 Вартість основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 5893 
Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
 
 
 



ІІІ. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код За рік На кінець року 
1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 0 1317 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 1741 532 
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 21 0 
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 51 154 
Формування стада 320 0 0 
Інші 330 0 0 
Разом 340 1813 2003 
З рядка 340 графа 3                                      капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість       (341) 0 

                                                                               фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій  (342) 0 

 
ІV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код За рік На кінець року 
   довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:     
асоційовані підприємства 350 0 0 0 
дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в:     
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 
Акції 390 0 0 0 
Облігації 400 0 0 0 
Інші 410 0 0 0 
Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0 
 
Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:                                         за 

собівартістю 
(421) 0 

                                         за справедливою вартістю (422) 0 
                                         за амортизованою собівартістю (423) 0 
Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:                                                           за 

собівартістю 
(424) 0 

                                         за справедливою вартістю (425) 0 
                                         за амортизованою собівартістю (426) 0 
 
 



V.  Доходи і витрати 
 

Найменування показника Код Доходи Витрати 
1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 0 0 
Операційна курсова різниця 450 351 267 
Реалізація інших оборотних активів 460 608 415 
Штрафи, пені, неустойки 470 0 384 
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0 
Інші операційні доходи і витрати 490 101 1694 
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0 
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:    
  асоційовані підприємства 500 0 0 
  дочірні підприємства 510 0 0 
  спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Дивіденди 530 0 X 
Проценти 540 X 53 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 
Г. Інші доходи і витрати    
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 
Реалізація необоротних активів 580 0 0 
Реалізація майнових комплексів 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 0 0 
Безоплатно одержані активи 610 1 X 
Списання необоротних активів 620 X 137 
Інші доходи і витрати 630 646 55 
 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з 
пов’язаними сторонами 

(632) 0 

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності  (633)   0 
 



VI. Грошові кошти 
 

Найменування показника Код На кінець року 
1 2 3 
Касса 640 2 
Поточний рахунок банку 650 3111 
Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 74 
Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 3187 
Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0 
 

VII. Забезпечення і резерви 
Види забезпечень Код 

рядка 
Залишок 
забезпечен 

ня на 
початок 
року 

Збільшення 
забезпечення 

Сума 
забезпечен 
ня, що 

використана 
протягом 
року 

Невикористана 
сума 

забезпечення, 
що сторнована 
у звітному 
періоді 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
забезпе 
чень на 
кінець 
року 

   створен ня 
забезпечен 

ня 

додатко 
вих 

відраху 
вань 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0 
Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступих витрат на виконання 
гарантійних зобов'язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0 
Забезпечення наступих витрат на виконання 
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0 
 



VIII. Запаси 
Найменування показника Код 

рядка 
Балансова 
вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

   збільшення чистої 
вартості реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 1823 0 0 
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 329 0 0 
Паливо 820 443 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 4 0 0 
Будівельні матеріали 840 0 0 0 
Запасні частини 850 56 0 0 
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 63 0 0 
Незавершене виробництво 890 13495 0 0 
Готова продукція 900 0 0 0 
Товари 910 11 0 0 
Разом 920 16224 0 0 
 
Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова вартість запасів:   
                                        відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 
                                        переданих у переробку (922) 0 
                                        оформлених в заставу (923) 0 
                                        переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 67 
З рядка 275 графа 4  Балансу запаси, призначені для продажу  (926) 0 
 
* визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
 



IX. Дебіторська заборгованість 
Найменування показника Код 

рядка 
Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками непогашення 

   до 12 місяців від12 до18 місяців від 18 до 36 місяців 
1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3051 3051 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 66 66 0 0 
 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0 
 

X. Нестачі і витрати від псування цінностей 
 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не 
прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 
XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0 
валова замовникам 1130 0 
з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

 
 



XII. Податок на прибуток 
 

Найменування показника Код рядка Сума 
1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 1082 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 314 
   на кінець звітного року 1225 872 
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0 
   на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 524 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 1082 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -558 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0 
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0 
   зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0 
  

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 
Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 
Нараховано за звітний рік 1300 1513 
Використано за рік - усього 1310 1513 
в тому числі на:    будівництво об'єктів 1311 0 
   придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1509 
   з них машини та обладнання 1313 1509 
   придбання (створення)нематеріальних активів 1314 4 
   погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 
 1316 0 
 1317 0 
 
 



XIV.Біологічні активи 
 

Групи 
 Біологічних 

 активів 

Код 
рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

  
залишок  
на початок 

 року 

Надій- 
шло 
 за рік 

вибуло за рік 

нарахо- 
вано 
 аморти- 
зації за рік

втрати від 
змен- 

шення 
корис- 

ності 

вигоди від 
віднов- 

лення 
корис- 

ності 

залишок  
на кінець року 

Залишок 
 На 

 Початок 
 року 

надійш- 
ло за рік 

зміни 
вартос- 
ті за рік 

Вибуло 
 за рік 

залишок на 
кінець року 

  
первіс- 
на 

 вартість 

Нако- 
пичена   
 аморти-
зація 

 
первіс- 
на 

 вартість 

накопи- 
чена 
аморти- 

зація 

   
первіс- 
на 

 вартість 

накопи- 
чена 
аморти- 

зація 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові  
біологічні 
 активи - усього 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

в тому числі:                 
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Продуктивна 
 худоба 

1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні 
 насадження 

1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
інші довгострокові 
біологічні активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні  
активи - усього 1420 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

  в тому числі:                 
тварини на 
 вирощуванні 
 та відгодівлі 

1421 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

біологічні активи  в стані 
біологічних  перетворень 
(крім тварин на вирощу-
ванні та відгодівлі) 

1422 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

  1423 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 
інші поточні  
біологічні активи 

1424 0 Х 0 0 Х Х 0 0 0 Х 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)0 
 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних  
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)0 
 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством  
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 обмеження права власності (1433)0 
 



XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 
 

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, пов'язані 
з біологічними 

перетво- 
реннями 

Результат від  
первісного визнання Уцінка Виручка від 

реалізації 
Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

    дохід витрати    реалізації 
первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - 
усього 

1500 0 (  0  ) 0 (  0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
    з них: 

     пшениця 
1511 0  (  0  ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 

соя 1512 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
соняшник 1513 0 (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
ріпак 1514 0  (   0  ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
цукрові буряки (фабричні) 1515 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
картопля 1516 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0 (  0 ) 0 0 
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0  (   0  ) 0  ( 0 ) 0 0 (  0 ) 0 0 
інша продукція рослинництва 1518 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - 
усього 

1520 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
з нього: 

великої рогатої худоби 

1531 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 

свиней 1532 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
молоко 1533 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
вовна 1534 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
яйця 1535 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
інша продукція тваринництва 1536 0  (   0  ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
продукція рибництва 1538 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
  1539 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 

1540 0  (   0   ) 0  ( 0 ) 0 0  ( 0 ) 0 0 

 
Керівник                                                            Паук Юрій Іванович 

 Головний бухгалтер                                                 Кармазь Людмила Іллівна 
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