
Титульний аркуш 
 

28.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 444/284 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Козiброда Я.I. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22607719 

4. Місцезнаходження: 46023, Тернопільська обл., м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 24-30-14, (0352) 24-40-07 

6. Адреса електронної пошти: sekretar@orion.te.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 12.04.2021, Затвердити рiчну iнформацiю 

емiтента за 2019 рiк 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/akt

sioneram/zvitnist 28.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1. Основнi вiдомостi про емiтента наявнi у Звiтi. 

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкривається, оскiльки 

законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної 

iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

3. Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, оскiльки 

Товариство не брало участi у створеннi будь-яких юридичних осiб.  

4. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не розкривається, оскiльки законодавством 

не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної iнформацiї 

емiтентiв цiнних паперiв. 

5. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдстутня, оскiльки Товариством не укладалось 

договору з агенством.  

6. Iiнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв.  

7. Iнформацiя про судовi справи не розкривається, оскiльки у звiтному роцi судових 

справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 



Товариства, стороною в яких виступає Товариство, не було. 

8. Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента, накладенi органами державної влади у 

звiтному перiодi, наявна у Звiтi. 

9. Iнформацiя про опис бiзнесу Товариства наявна у Звiтi. 

10. Iнформацiя про органи управлiння, посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 

Товариства наявна у Звiтi.  

У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з метою запобiгання 

поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19), рiчнi загальнi збори акцiонерiв АТ "ТРЗ 

"Орiон" за наслiдками дiяльностi Товариства у 2019р., що були скликанi на 29 квiтня 2020 

року не проводились. 

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

особам емiтента в разi їх звiльнення не розкривається, оскiльки законодавством не 

передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної iнформацiї 

емiтентiв цiнних паперiв. 

11. Рiчний звiт керiвництва (Звiт про управлiння) Товариства наявний у Звiтi. 

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом, не надається, оскiльки у звiтному роцi деривативи не укладались, 

правочини щодо iнших похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 

Кодекс корпоративного управлiння не надається, оскiльки такий кодекс АТ "ТРЗ "Орiон" не 

приймався. 

Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, не надається, оскiльки такi кодекси АТ "ТРЗ "Орiон" не 

застосовувались. 

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги 

не надається, оскiльки така практика Товариством не застосовувалась. 

12. Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, 

кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй наявна у Звiтi. 

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, оскiльки 

таких змiн у звiтному роцi не було. 

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

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

розкривається, оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в 

складi регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкривається, оскiльки 

законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної 

iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв 

16. Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а 

також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) наявна у Звiтi. 

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 

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

бiржового реєстру наявна у Звiтi. 

Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери,  випущенi емiтентом,  та похiднi цiннi папери 

емiтента, не надається, оскiльки  АТ "ТРЗ "Орiон" не здiйснювався випуск таких цiнних 

паперiв.  

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається, оскiльки 

законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної 

iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв.  

Iнформацiя про придбання Товариством власних акцiй протягом звiтного перiоду не 



надається, оскiльки у звiтному роцi АТ "ТРЗ "Орiон" прибання власних акцiй не здiйснювало.  

18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

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

будiвництва) не розкривається, оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання 

такої iнформацiї в складi регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв 

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента не надається, оскiльки  АТ "ТРЗ "Орiон" не здiйснювало випуск цiнних 

паперiв (крiм акцiй). 

20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, оскiльки  у власностi працiвникiв емiтента 

немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  

21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

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

таких цiнних паперiв не надається, оскiльки такi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента за рiшенням суду чи iншого уповноваженого державного органу не накладались. 

22. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй  наявна у Звiтi. 

Iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, про кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження прав голосу передано 

iншiй особi не надається, оскiльки такi обмеження за рiшенням суду чи iншого 

уповноваженого державного органу не накладались. 

23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, 

оскiльки у звiтному роцi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались.  

24. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента наявна у Звiтi 

25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не розкривається, оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання 

такої iнформацiї в складi регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

26. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не розкривається, оскiльки 

законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi регулярної рiчної 

iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 

розкривається, оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в 

складi регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв 

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не розкривається, 

оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi 

регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

29. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства наявна у Звiтi. 

30. Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 

звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки проходження 

аудиту фiнансової звiтностi Товариства за звiтний перiод не вiдбувалось та не є обов'язковим 

для ПрАТ.  

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, 

оскiльки законодавством не передбачено для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi 

регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв. 

32. Твердження щодо рiчної iнформацiї наявне у Звiтi.. 

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, не надається, оскiльки така iнформацiя не є наявна в 

Товариствi. 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi 



вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом. 

35. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, що виникала протягом звiтного перiоду, не 

надається, оскiльки така iнформацiя у звiтному роцi не виникала. 

36. Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, оскiльки Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

37. Рiчну iнформацiю пiдписано головою правлiння Козiбродою Я.I. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ТРЗ "Орiон" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.10.1998 

4. Територія (область) 

 Тернопільська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 25888000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0,0572 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 326 

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

 26.30 - Виробництво обладнання зв'язку 

 27.40 - Виробництво електричного освiтлювального устатковання 

 95.12 - Ремонт обладнання зв'язку 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

2) IBAN 

 UA143385450000026003300639553 

3) поточний рахунок 

 UA143385450000026003300639553 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 338545 

5) IBAN 

 UA143385450000026003300639553 

6) поточний рахунок 

 UA143385450000026003300639553 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 006725403, 

05.02.2020 

ГУДПС у 

Тернопiльськiй обл 

штрафна санкцiя за 

порушеня термiнiв 

реєстрацiї 

податкової 

накладної 

Оплачено 12.02.20р. 

1457,53 грн 

Опис: 

 

2 0020145403, ГУДПС у штрафна санкцiя за Оплачено 17.02.20р.  



08.04.2020 Тернопiльськiй обл. несвоєчасну сплату 

податку на нерух 

майно 

5284,00 грн 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У звiтному роцi нiяких змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх 

звiтних перiодiв не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2020 рiк склала 213 

чоловiк. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працювали за сумiсництвом 

становить  25 чоловiки. Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах 

неповного робочого часу становить 3 особи. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2020 рiк 

складає 13 315,2 тис. грн. що збiльшилось порiвняно з 2019 роком на 1118,2 тис. грн.або 9,2%. 

Згiдно Кадрової програми у Товариствi працiвники проходять курси пiдвищення рiвня 

квалiфiкацiї. 

Основним завданням кадрової полiтики є: 

- своєчасне забезпечення пiдприємства персоналом необхiдної квалiфiкацiї i в достатнiй 

кiлькостi; 

- рацiональне використання трудового персоналу; 

- формування i пiдтримання ефективної роботи трудового персоналу. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

До будь-яких об`єднань пiдприємств Товариство не належить. 

 

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

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

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

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та 

установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Нiяких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не 

надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 



На виконання вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (далi - МСБО), iнших нормативних актiв, маючи право 

вибору облiкової полiтики з метою дотримання пiдприємством протягом 2020 року єдиної 

методики вiдображення в бухгалтерському облiку i звiтностi господарських операцiй та порядку 

оцiнки об'єктiв облiку, на пiдприємствi встановлено таку облiкову полiтику, згiдно якої: 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнiйний метод ; для  

малоцiнних необоротних матерiальних активiв застосовувати знос у розмiрi 100%  при  введеннi 

в експлуатацiю 

Первiсна вартiсть включає затрати, понесенi на придбання запасiв (за вирахуванням непрямих 

податкiв ),сум ввiзного мита, суми непрямих податкiв у зв'язку з придбанням запасiв,якi не 

вiдшкодовуються пiдприємству , виробничо-заготiвельних витрат, iнших витрат. 

Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються за собiвартiстю 

 

 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає Товариство, за рахунок продажу 

яких Товариство отримало 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк: Шоломофон ШШ-1 - 

55,6%; Блоки до продукцiї спецiального призначення - 18,8%., у тому числi: 

- обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi): Шоломофон ШШ-1 - 2221 шт. на 

суму 10524 тис.грн; Блоки до продукцiї спецiального призначення - 311шт. - 3556 тис.грн. 

- середньо реалiзацiйнi цiни: Шоломофон ШШ-1 - 4738,41 грн.; Блоки до продукцiї спецiального 

призначення - 11434,08 грн. 

- сума виручки: Шоломофон ШШ-1 - 10340 тис.грн.; Блоки до продукцiї спецiального 

призначення - 3612тис. грн. 

- Загальна сума експорту за 2020 рiк складає  5996 тис.грн.; Частка експорту в загальному обсязi 

продажiв - 26,7%. 

- Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: Перед 

Товариством стоїть завдання  впроваджувати  виробництво  засобiв зв"язку  нового поколiння. 

Планується розвивати виробництво продукцiї iнструментального виробництва за рахунок 

пошуку i завоювання  нових позицiй на споживчому ринку цiєї продукцiї, розширити 

асортимент продукцiї. 

- Залежнiсть вiд сезонних змiн: виробництво у Товариствi не залежнить вiд сезонних змiн. 

- Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: МО України, ДП "ЛДЗ "Лорта",  ТОВ "ЗТФ 

"Радiоприлад", ДП "Укрспецекспорт", АТ "Укрзалiзниця". 



- Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї 

дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту: Ризики пiдприємства можна об'єднати в 

три основнi групи: фiнансовi, комерцiйнi та виробничi ризики. Висока залежнiсть вiд 

законодавчих та/або економiчних обмежень. 

Управлiння ризиками включає в себе iдентифiкацiю, аналiзування, контролювання, оброблення i 

монiторинг ризикiв, а також виконання необхiдних дiй щодо них, i являє собою цiлiсний 

комплекс робiт. 

- Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство: Канали збуту: 

             - участь у закритих та вiдкритих тендерах;  

             - постачання невеликих партiй продукцiї безпосередньо споживачам у рiзнi регiони 

України. 

Основним методом продажу є прямi продажi без посередникiв. 

- Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн: Товариство придбаває сировину у ЛТД 

"Фiлур-електрик", ТОВ" Комiс", ТОВ "АТОНСТАР", ТзОВ"ЕДМ-2016 НВП",ТОВ "Хiмпласт", 

ТОВ "Вiаком", ТОВ "Сфера Сiм", ТОВ "Укрпостач"  та iншi, цiни на сировину постачальникiв 

доступнi. 

- Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть 

Товариство: Акцiонерне товариство працює в галузi виробництва засобiв радiозв'язку. На 

сьогоднiшнiй день в Українi в цiй галузi спостерiгається тенденцiя падiння виробництва, хоча 

попит на засоби радiозв'язку постiйно зростає. Зважаючи на загальний рiвень неоснащеностi 

народногосподарських структур країни засобами радiозв'язку, спостерiгається тенденцiя 

пiдвищення зацiкавленостi пiдприємств i органiзацiй в надiйному зв'язку.  Ця галузь є 

перспективною i має хорошi можливостi для прориву на внутрiшньому ринку. Рiзноманiтнi 

системи радiозв'язку застосовують для забезпечення охорони та безпеки рiзноманiтних 

виробничих процесiв, транспортування, проведення нарад та отримання оперативних 

розпоряджень - тобто там, де необхiдна злагоджена та оперативна взаємодiя групи 

спiвробiтникiв.  

- Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Участь АТ 

"ТРЗ "Орiон"  у створеннi системи радiозв'язку на основi продукцiї українського виробництва є 

надзвичайно актуальною та потребує постiйного оновлення. На пiдприємствi модернiзується 

виробництво та впроваджуються новi технологiї, щоб втримати позицiї на  ринку. 

- Перспективнi плани розвитку емiтента: у звiтному роцi укладенi договори з: ДП "ЛДЗ "Лорта", 

ТОВ "ЗТФ"Радiоприлад"  ,  ДП "Укрспецекспорт" ,  ТОВ "Iпра - Софт" . Ведуться  переговори 

по укладенню договорiв з  МО України . 

- Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) Товариства: Багато  

засобiв зв''язку в Україну iмпортовано.  АТ "ТРЗ "Орiон" поки що не може конкурувати по 

засобах зв"язку, виготовлених на основi цифрових технологiй. 

- Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання: ПП "Юта" -55%;. 

- У разi якщо Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi 

країни, у яких Товариством отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за 

звiтний рiк: Хорватiя - 15,5%. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

За останнi п'ять рокiв товариством придбано: 

У 2016 роцi придбано такi основнi засоби: 

- Твердомiр "НОВОТЕСТ" Т-УДЗ вартiстю 22425 грн.; 

- Дозатор АЛД 810 - вартiстю 10919 грн.; 



- Верстати свердлильнi ЕIНХЕЛЬ ВТ- ВД 701 - 2 одиницi на загальну суму 12 000 грн.; 

- Вертикальний гiдроакумулятор ДАН 900л на суму 14890 грн. 

У 2017, 2018 роках емiтентом активи не прибавалися у зв'язку з важким фiнансовим станом. 

У 2019 р. придбано: 

- лiнiя складання ЛЗП типе ЕД  1 шт на суму 2328,6тис.грн; 

- верстат токарно-гвинторiзний 1М63 1шт на суму 193,0тис.грн; 

- установка "Булат" iонна камера вак. 1шт на суму 156,0тис.грн; 

- верстат вертикально сверлильний 2С132 1шт на суму 43,5тис.грн. 

У 2020р. придбано: 

частину нежитлового примiщення Корпусу 5. 

 

У 2016 роцi вiдчужено: 

- вертикально-свердлильний верстат 2Н125 на суму 6930 грн.; 

- фрезерний верстат 6720В - 3 одиницi; 

- нежитлове примiщення корпусу №6; 

- нежитлове примiщення корпусу №11; 

- нежитлове примiщення корпусу №4. 

У 2017- 2018   роках  вiдчуженя активiв емiтентом не здiйснювались. 

У 2019р.продано Корпус № 1. У 2020р.   продано копрус № 86. 

 

Емiтентом на сьогоднiшнiй день не планується будь-яких значних iнвестицiй або придбань, 

пов'язаних з його господарською дiяльнiстю. 

 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2020 року , включаючи об'єкти оренди, 

складає 17737 тис. грн. Будь-якi значнi правочини з основними засобами у 2020 роцi не 

проводились.Ступiнь використання обладнання складає 28%.  

В товариствi нараховується близько 300 одиниць дiючого технологiчного обладнання. Всi 

активи утримуються на балансi пiдприємства та знаходяться на митнiй територiї України за 

юридичною адресою емiтента.  

Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства 

Капiтальне будiвництво на пiдприємствi не планується, у звязку з чим вiдсутнi суми видаткiв на 

таке капiтальне виробництво, в Товариствi не розроблювались опис методу фiнансування, 

прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих 

потужностей пiсля її завершення. Розширення або удосконалення основних засобiв в 

подальшому планується за рахунок iнвестицiй. 

 

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

економічних обмежень 

Вiдсутнiсть замовлень вiд основних вiтчизняних споживачiв, що фiнансуються з державного 

бюджету. 

 Протягом останнiх рокiв багато  засобiв зв"язку в Україну iмпортовано. 

 



 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi товариства у 2020 роцi проводилось з використанням власних коштiв.  

У Товариствi достатньо ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних 

зобов'язань. Показники дiлової активностi (оборотностi активiв, оборотностi капiталу i 

фондовiддачi) у 2020 роцi покращились порiвняно з 2019 роком.  

За оцiнками фахiвцiв Товариства шляхами покращення лiквiдностi Товариства є: 

1. збiльшення обсягiв продажу, випуску нових видiв продукцiї, зменшення витрат виробництва. 

2. зменшення витрат виробництва; 

3. постiйний контроль динамiки надходження коштiв та своєчасне виявлення потенцiйних 

боржникiв. 

 

 

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

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

У вiдповiдностi до наказу АТ "ТРЗ "Орiон" вiд 10.09.2008 року № 117 "Про конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю", iнформацiя щодо укладених договорiв та стану їх виконання, 

належить до перелiку конфiденцiйної та не може бути оприлюднена. 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариство  повинно  пiднiмати продуктивнiсть працi, виводити з виробництва 

низькопродуктивнi трудовi ресурси, впроваджувати новi технологiї та модернiзувати  

виробництво. 

 

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

та розробку за звітний рік 

У звiтному перiодi емiтентом: 

 - розроблено,  узгоджено та затверджено технiчнi умови до радiостанцiї  "Орiон" РВ-М;   

Витрати на дослiдження та розробку в 2020р становили 478 711грн 

 

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

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

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

довільній формі 

За 2018-2019 господарська робота Товариства була збиткова: 

За 2018 рiк отримано збиткiв в розмiрi 9,8 млн.грн., 

за 2019 рiк отримано збиткiв на суму 3,2 млн грн,.. 

У 2020р. господарська дiяльнiсть Товариства була прибутковою, зокрема, за 2020 рiк отримано 

прибуткiв на суму  107 тис.грн. 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 



Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Товариства Згiдно перелiку акцiонерiв акцiями 

Товариства володiють 2049 акцiонерiв. 

Наглядова рада Голова наглядової ради та два члена 

Наглядової ради 

Голова Наглядвої ради - Рабець Вiктор 

Мирославович - представник акцiонера,  

Члени Наглядвої ради: Коцюмбас Юрiй 

Миколайович - представник акцiонера, 

Дмитраш Володимир Михайлович - 

представник акцiонера,  

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї та два члена 

Ревiзiйної комiсiї 

Голова Ревiзйної комiсiї - Балик 

Руслана Ярославiвна,  

Члени Ревiзiйної комiсiї: Рiпка Iван 

Миколайович, Козуб Наталiя 

Михайлiвна 

 

Правлiння Голова правлiння та чотири члена 

правлiння 

Голова правлiння - Козiброда Ярослав 

Iванович,  

члени правлiння: Сухорончак Iгор 

Степанович, Лучкiв Василь 

Теодорович, Iзьо Ольга Степанiвна.  

На посаду одного члена правлiння 

нiкого не призначено. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Член ревiзiйної комiсiї Рiпка Iван Миколайович 1964 Вища 35 
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, 

провiдний бухгалтер-ревiзор  

19.04.2019, 

обрано до 

19.04.2022р. 

Опис: 
Загальний стаж роботи Рiпки I.М.  становить 35 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду провiдного бухгалтера-ревiзора АТ "ТРЗ 

"Орiон". 

На кiнець звiтного перiоду займає посаду провiдного бухгалтера-ревiзора АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719, м. Тернопiль, вул. 15 

квiтня,6). 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  не обiймав. 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №20 вiд 19.04.2019 р.) Рiпку I.М.обрано (переобрано) членом Ревiзiйної комiсiї  

АТ "ТРЗ "Орiон". 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.  

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки Рiпцi I.М. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi  у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась.  

2 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Балик Руслана Ярославiвна 1976 Вища 25 

АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, 

начальник вiддiлу економiки 

та персоналу 

22.04.2019, 

обрано до 

19.04.2022р. 

Опис: 
Загальний стаж роботи Балик Р.Я.  становить 25 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв займала  посаду:  начальника вiддiлу економiки та персоналу 

АТ "ТРЗ "Орiон". 

На кiнець звiтного перiоду посад у Товариствi не обiймала. 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  у звiтному роцi не обiймала.  

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №20 вiд 19.04.2019 р.) Балик Р.Я. обрано (переобрано  членом Ревiзiйної комiсiї  

АТ "ТРЗ "Орiон". 

Згiдно рiшення ревiзiйної комiсiї вiд 22.04.2019, протокол №1 , iз числа членiв ревiзiйної комiсiї, обраних рiчними загальними зборами акцiонерiв 

19.04.2019, Головою ревiзiйної комiсiї обрано Балик Р.Я. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.  

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки Балик Р.Я.. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi  у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась.  

3 Член ревiзiйної комiсiї Козуб Наталiя Михайлiвна 1979 Вища 22 
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, 

економiст монтажно-

19.04.2019, 

обрано до 



складального цеху 19.04.2022р. 

Опис: 
Загальний стаж роботи Козуб Н.М.  становить 22 роки, протягом останнiх п'яти рокiв займала  посаду  економiста монтажно  - складального цеху 

АТ "ТРЗ "Орiон". 

На кiнець звiтного перiоду займає посаду  економiста монтажно  - складального цеху АТ "ТРЗ "Орiон"  (iдентифiкацiйний код 22607719.м. 

Тернопiль, вул. 15 квiтня,6). 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  не обiймала. 

На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №20 вiд 19.04.2019 р.) Козуб Н.М. обрано  членом Ревiзiйної комiсiї  АТ "ТРЗ 

"Орiон". 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки Козуб Н.М. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi  у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась.  

4 

Голова наглядової ради, 

представник акцiонера 
Рабець Вiктор Мирославович 1972 Вища 20 

ТзОВ "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал", 

37752996, Директор 

Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Самбiрський радiозавод 

"Сигнал" 

22.04.2019, 

обрано до 

19.04.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх п'яти рокiв i на кiнець звiтного перiоду працює  на посадi директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал"  (iдентифiкацiйний код 37752996, адреса: Львiвська обл. м. Самбiр, вул. Виговського, 7). 

Загальний стаж роботи становить 20 рокiв, 

Рабця В.М. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №20 вiд 

19.04.2019 р.), на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол № 8 вiд 22.04.2019р.) обрано на посаду голови наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон". 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня.  

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки членам наглядової ради - представникам акцiонера 

винагорода, в тому числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась.  

5 

Член наглядової ради, 

представник акцiонера 

Коцюмбас Юрiй 

Миколайович 
1990 Вища 10 

ТзОВ "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал", 

37752996, Заступник 

директора Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Самбiрський радiозавод 

"Сигнал" 

19.04.2019, 

обрано до 

19.04.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх п'яти рокiв i на кiнець звiтного перiоду працює  на посадi Заступника директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Самбiрський радiозавод "Сигнал"  (iдентифiкацiйний код 37752996, адреса: Львiвська обл. м. Самбiр, вул. Виговського, 7).  

Загальний стаж роботи  становить 10  рокiв. 



Коцюмбаса Ю.М. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 

№20 вiд 19.04.2019 р.). 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня 

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки членам наглядової ради  - представникам акцiонера  

винагорода, в тому числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. . 

6 

Член наглядової ради, 

представник акцiонера 

Дмитраш Володимир 

Михайлович 
1958 Вища 46 

ПрАТ "Електро", 00132486, 

Директор Тернопiльського 

управлiння ПрАТ "Електро" 

та Директор ТОВ 

"Електромодерн"  (за 

сумiсництвом) 

19.04.2019, 

обрано до 

19.04.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював  на посадах Директора Тернопiльського управлiння ПрАТ "Електро" та Директора ТОВ "Електромодерн". 

На кiнець звiтного перiоду обiймав посаду Директора ТОВ "Електромодерн"  (iдентифiкацiйний код 38417589, адреса: 46020, Тернопiльська обл., 

мiсто Тернопiль, вул. Текстильна, будинок 1).  

Загальний стаж роботи  становить 46  рокiв. 

Дмитраша В.М. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №20 

вiд 19.04.2019 р.). 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня 

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки членам наглядової ради  - представникам акцiонера 

винагорода, в тому числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. . 

  

 

7 

Голова правлiння Козiброда Ярослав Iванович 1951 Вища 47 

ПрАТ "Львiвський 

електроламповий завод 

"Iскра", 00214244, Директор 

виробничого пiдроздiлу 

Заводу ламп загального 

призначення ПрАТ 

"Львiвський 

електроламповий завод 

"Iскра" 

20.02.2019, 

обрано до 

20.02.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх 5 рокiв Козiброда Я.I. займав посади президента ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" (iдентифiкацiйний код 

00214244, адреса: 79066, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул.Вулецька ,14), директора виробничого пiдроздiлу Заводу ламп загального призначення 

ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" (iдентифiкацiйний код 00214244, адреса: 79066, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул.Вулецька ,14),. 

Протягом звiтного перiоду  працював на посадi Голови правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня,6.) 

Посад на iнших пiдприємствах  у звiтному роцi не обiймав. 

Загальний стаж роботи 47 рокiв. 



Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 20.02.2019року, оформленого протоколом № 3, Головою правлiння АТ "Тернопiльськiй радiозавод "Орiон" обрано 

Козiброду Ярослава Iвановича строком на три роки. 

У 2020 роцi  виплачено винагороду за виконання обов'язкiв Голови правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" в сумi 238129 грн. Виплата винагороди в 

натурiальнiй формi Головi правлiння у звiтному роцi не здiйснювалась. 

 

8 

Член правлiння Сухорончак Iгор Степанович 1984 Вища 14 

ТзОВ "Торговий дiм 

"Галицькi дари", 38504985, 

Директор  

04.03.2019, 

призначено 

до 

04.03.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду  директора ТзОВ "Торговий дiм "Галицькi дари" (iдентифiкацiйний код 38504985 , адреса: 08301, 

Київська обл., мiсто Бориспiль, вул. Нова, будинок 31, корпус Б, офiс 126). 

У звiтному роцi працював за трудовим договором на посадi  Першого заступника Голови правлiння АТ "АТ ТРЗ "Орiон" - директора БО "Iншi 

сфери дiяльностi" (iдентифiкацiйний код 22607719, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня,6.). 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  в звiтному роцi не обiймав. 

Загальний стаж роботи 14 рокiв. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 4 вiд 04.03.2019 року) призначено Членом Правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" 

Сухорончака I.С. строком на три роки. 

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки Сухорончаку I.С. як Члену Правлiння винагорода, в 

тому числi в натуральнiй формi, у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. . 

 

 

 

9 

Член правлiння Лучкiв Василь Теодорович 1959 Вища 42 

Центр пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв 

водного господарства 

Державного агентства водних 

ресурсiв України, 37472104, 

Провiдний юрисконсульт 

Центру пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв 

водного господарства 

Державного агентства водних 

ресурсiв України.  

04.03.2019, 

призначено 

до 

04.03.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду  заступника директора ПП "Гiдропроект" ((iдентифiкацiйний код 41039275, адреса: 46400, Тернопiльська 

обл., мiсто Тернопiль, вул. Текстильна, будинок 30А),  провiдного юрисконсульта Центру пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв водного 



господарства Державного агентства водних ресурсiв України  ((iдентифiкацiйний код 37472104, адреса: 01601, м.Київ, Шевченкiвський район, вул. 

Велика Василькiвська, будинок 8).  

У звiтному роцi працював на посадi  Заступника Голови правлiння АТ "АТ ТРЗ "Орiон" - директора БО "Служба економiчної безпеки" 

(iдентифiкацiйний код 22607719, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня,6). 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  у звiтному роцi не обiймав. 

Загальний стаж роботи 42 роки. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 4 вiд 04.03.2019 року) призначено Членом Правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" 

Лучкiва В.Т.  строком на три роки. 

Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається, оскiльки Лучкiву В.С. як Члену Правлiння винагорода, в тому 

числi в натуральнiй формi, у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. . 

 

10 

Член правлiння, 

головний бухгалтер 
Iзьо Ольга Степанiвна 1964 Вища 29 

ПрАТ "Львiвський 

електроламповий завод 

"Iскра", 00214244, Заступник 

фiнансового директора з 

питань управлiнського облiку 

в ПрАТ "Львiвський 

електроламповий завод 

"Iскра" 

04.03.2019, 

призначено 

до 

04.03.2022р. 

Опис: 
Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду Заступника фiнансового директора з питань управлiнського облiку в ПрАТ "Львiвський 

електроламповий завод "Iскра"  (iдентифiкацiйний код 00214244, адреса: 79066, Львiвська обл., мiсто Львiв, вул.Вулецька ,14).  

У звiтному роцi працювала на посадi Головного бухгалтера АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня,6). 

Посад на будь-яких iнших пiдприємствах  нв звiтному роцi не обiймала. 

Загальний стаж роботи 29 рокiв. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. 

На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 4 вiд 04.03.2019 року) призначено Членом Правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Iзьо 

О.С. строком на три роки. 

На пiдставi Наказу Голови правлiння вiд 05.03.2019 № 3 призначено Iзьо О.С. на посаду головного бухгалтера з  07.03.2019р., термiн на який 

призначено - безстроково.   

У 2020 роцi  Iзьо О.С. виплачено винагороду  за виконання функцiй Головного бухгалтера в сумi 217128 грн. Виплата винагороди в натуральнiй 

формi Головному бухгалтеру у звiтному роцi не здiйснювалась. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Член ревiзiйної комiсiї Рiпка Iван Миколайович 960 0,001 960 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Балик Руслана Ярославiвна 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Козуб Наталiя Михайлiвна 0 0 0 0 

Голова наглядової ради, 

представник акцiонера 

Рабець Вiктор Мирославович 0 0 0 0 

Член наглядової ради, 

представник акцiонера 

Коцюмбас Юрiй Миколайович 0 0 0 0 

Член наглядової ради, 

представник акцiонера 

Дмитраш Володимир Михайлович 0 0 0 0 

Голова правлiння Козiброда Ярослав Iванович 0 0 0 0 

Член правлiння Сухорончак Iгор Степанович 0 0 0 0 

Член правлiння Лучкiв Василь Теодорович 0 0 0 0 

Член правлiння, головний 

бухгалтер 

Iзьо Ольга Степанiвна 0 0 0 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по 

Тернопiльськiй областi 

14037372 
46008, Тернопільська обл., м. 

Тернопiль, вул. Танцорова, 11 
0,057207 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 0,057207 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективнi плани розвитку пiдприємства: виробництво систем УКХ-радiозв'язку в дiапазонах 

(30-75,999), (146-174) та (400-470) МГц, для Мiноборони, МВС, СБУ, МНС, Держкордону та 

рiзних галузей народного господарства.  

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Тернопiльський радiозавод "Орiон" заснований 09.03.1982 року, як пiдприємство з виробництва 

засобiв радiозв'язку. Основним видом економiчної дiяльностi є виробництво обладнання зв'язку. 

Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про приватизацiю державного майна", було створено 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", скорочена назва - ВАТ 

"ТРЗ "Орiон" (наказ ФДМУ вiд 21.10.1998 р. № 51-АТ). На виконання вимог Закону України 

"Про акцiонернi товариства", рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" було перейменовано на 

Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон".  

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", якi вiдбулися 20.04.2018 року 

(протокол №19) прийнято рiшення про змiну типу на приватне акцiонерне товариство. Дата 

державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в 

Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань - 14.05.2018 року. Повне найменування товариства до змiни: Публiчне акцiонерне 

товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон". Повне найменування товариства пiсля змiни: 

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон". 

11.10.18 вiдбувся аукцiон з продажу державного пакету акцiй АТ "Тернопiльський радiозавод 

"Орiон"  в кiлькостi 99 543 480 шт., що становить 96,1290% статутного капiталу. Переможцем 

аукцiону визнано ТзОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал". 17.01.2019р. згiдно Договору № 01-

П вiд 09.11.2018р., укладеного з  Регiональним вiддiленням ФДМ України по Тернопiльскьiй 

областi, до ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" перейшло право власностi на вказаний 



державний пакет акцiй в АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон". 

За державою продовжує облiковуватись частка в розмiрi 0,0572% статутного капiталу АТ 

"Тернопiльський радiозавод "Орiон", що була продана АТ "Iнвестицiйна компанiя "Слобiдська", 

проте до сьогоднiшнього дня не переоформлено право власностi на цю частку на нового 

власника. 

 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом не надається, оскiльки у звiтному роцi деривативи не укладались, правочини щодо 

iнших похiдних цiнних паперiв не вчинялись. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя не розкривається, оскiльки у звiтному роцi Товариство не розробляло завдань та 

полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками. 

 

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

ризику грошових потоків 
Iнформацiя не розкривається, оскiльки у звiтному роцi Товариство не розробляло завдань та 

полiтики щодо управлiння фiнансовими ризиками. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Корпоративне управлiння АТ "ТРЗ "Орiон" здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного 

кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi 

товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України>, iнших 

актiв законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальнi збори", "Положення 

про Наглядову раду", "Положення про правлiння". Як окремий документ "Кодекс 

корпоративного управлiння" Товариством не приймався та не оприлюднювався. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого 

iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 



 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 



 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Згiдно рiшення Наглядової ради АТ 

"Тернопiльський радiозавод "Орiон", 

оформленого Протоколом  №24/04-01 вiд 

24.04.2020р., узв'язку з загостренням 

епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з 

метою запобiгання поширенню 

коронавiрусної хвороби (COVID-19), черговi 

загальнi збори акцiонерiв АТ "ТРЗ "Орiон" за 

наслiдками дiяльностi Товариства у 2019р., 

що були скликанi на 29 квiтня 2020 року,  

були перенесенi у строк не пiзнiше трьох 

мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, 

встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з 

метою запобiгання поширенню на територiї 

України коронавiрусної хвороби (COVID-19). 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Голова Наглядової ради Рабець Вiктор 

Мирославович, представник акцiонера 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Повноваження та обов'язки голови та членiв наглядової ради 

визначаються Статутом та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ТРЗ "Орiон", 

затверджених рiшенням рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв 19.04.2019 року, у вiдповiдностi до яких члени 

Наглядової ради мають право: - 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена 



iнформацiя та документи надаються 

членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання 

Товариством вiдповiдного запиту на 

iм'я голови правлiння; - вимагати скликання позачергового 

засiдання Наглядової ради Товариства; 

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової 

ради Товариства. Члени 

Наглядової ради зобов'язанi: - особисто брати участь у рiчних та 

позачергових загальних зборах, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової 

ради, якщо їх було обрано до складу 

вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, 

внесених до порядку денного 

засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у загальних зборах та 

засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - 

дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи 

на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй 

дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом , Положенням про наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами 

Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами 

та Наглядовою радою 

товариства; - дотримуватися встановлених Законом та 

внутрiшнiми положеннями товариства 

правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть; - 

дотримуватися встановлених Законом та Статутом товариства 

правил та процедур щодо 

укладання значних правочинiв; - дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка 

стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а  

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; - своєчасно надавати 

загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову 

вiдповiдальнiсть перед 

Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). - Не несуть 

вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти 

рiшення, яке завдало збиткiв 



Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени 

Наглядової ради, якi порушили покладенi 

на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi 

пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним 

законодавством України або цивiльноправовим договором, 

укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право 

звернутися з 

позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих 

йому збиткiв на пiдставi рiшення 

загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради 

до вiдповiдальностi регулюється 

нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим 

договором, укладеним з членом 

Наглядової ради. 

Вiдповiдно до Положення про наглядову раду ПАТ "ТРЗ "Орiон", 

затверджених рiшенням рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв 19.04.2019 року, Голова Наглядової ради: 

1. органiзовує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за 

реалiзацiєю   плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;  

2. скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, 

затверджує порядок   денний засiдань, органiзовує ведення 

протоколiв засiдань Наглядової ради;  

3.вiдкриває Загальнi збори, готує доповiдь та звiтує перед 

Загальними  зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний 

стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення 

мети Товариства;  

4.пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими 

особами   Товариства;  

5.протягом 10 днiв з дати обрання  голови Правлiння та  

призначення членiв Правлiння укладає вiд iменi Товариства 

контракт з Головою Правлiння та строковi трудовi договори 

(контракти) з членами Правлiння.  

 

Член Наглядової ради Коцюмбас Юрiй 

Миколайович, представник акцiонера 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 Повноваження та обов'язки голови та членiв наглядової ради 

визначаються Статутом та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ТРЗ "Орiон", 

затверджених рiшенням рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв 19.04.2019 року, у вiдповiдностi до яких члени 

Наглядової ради мають право: - 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена 

iнформацiя та документи надаються 

членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання 

Товариством вiдповiдного запиту на 

iм'я голови правлiння; - вимагати скликання позачергового 



засiдання Наглядової ради Товариства; 

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової 

ради Товариства. Члени 

Наглядової ради зобов'язанi: - особисто брати участь у рiчних та 

позачергових загальних зборах, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової 

ради, якщо їх було обрано до складу 

вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, 

внесених до порядку денного 

засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у загальних зборах та 

засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - 

дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи 

на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй 

дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом , Положенням про наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами 

Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами 

та Наглядовою радою 

товариства; - дотримуватися встановлених Законом та 

внутрiшнiми положеннями товариства 

правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть; - 

дотримуватися встановлених Законом та Статутом товариства 

правил та процедур щодо 

укладання значних правочинiв; - дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка 

стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а  

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; - своєчасно надавати 

загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову 

вiдповiдальнiсть перед 

Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). - Не несуть 

вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти 

рiшення, яке завдало збиткiв 

Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени 

Наглядової ради, якi порушили покладенi 

на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi 



пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним 

законодавством України або цивiльноправовим договором, 

укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право 

звернутися з 

позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих 

йому збиткiв на пiдставi рiшення 

загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради 

до вiдповiдальностi регулюється 

нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим 

договором, укладеним з членом 

Наглядової ради. 

Член Наглядової ради Дмитраш Володимир 

Михайлович, представник акцiонера 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

  Повноваження та обов'язки голови та членiв наглядової ради 

визначаються Статутом та 

Положенням про наглядову раду ПАТ "ТРЗ "Орiон", 

затверджених рiшенням рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв 19.04.2019 року, у вiдповiдностi до яких члени 

Наглядової ради мають право: - 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про 

Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, 

отримувати їх копiї, а також копiї 

документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена 

iнформацiя та документи надаються 

членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання 

Товариством вiдповiдного запиту на 

iм'я голови правлiння; - вимагати скликання позачергового 

засiдання Наглядової ради Товариства; 

- надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової 

ради Товариства. Члени 

Наглядової ради зобов'язанi: - особисто брати участь у рiчних та 

позачергових загальних зборах, 

засiданнях Наглядової ради та в роботi комiтетiв Наглядової 

ради, якщо їх було обрано до складу 

вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, 

внесених до порядку денного 

засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у загальних зборах та 

засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; - 

дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i 

розумно означає проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи 

на такiй посадi за подiбних обставин; - керуватися у своїй 

дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом , Положенням про наглядову раду, iншими 

внутрiшнiми документами 

Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами 

та Наглядовою радою 



товариства; - дотримуватися встановлених Законом та 

внутрiшнiми положеннями товариства 

правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть; - 

дотримуватися встановлених Законом та Статутом товариства 

правил та процедур щодо 

укладання значних правочинiв; - дотримуватися всiх 

встановлених у Товариствi правил, 

пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не 

розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка 

стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а  

також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх 

осiб; - своєчасно надавати 

загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 

дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову 

вiдповiдальнiсть перед 

Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю). - Не несуть 

вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти 

рiшення, яке завдало збиткiв 

Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени 

Наглядової ради, якi порушили покладенi 

на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi 

пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним 

законодавством України або цивiльноправовим договором, 

укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право 

звернутися з 

позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих 

йому збиткiв на пiдставi рiшення 

загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради 

до вiдповiдальностi регулюється 

нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим 

договором, укладеним з членом 

Наглядової ради. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

Проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень: 

У 2020  роцi проводились засiдання Наглядової ради, не менше 

нiж 1 раз в три мiсяцi, серед основних питань, якi розглядались 

на них були:  

  Прийняття рiшення про проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв, визначення дати їх проведення  - 29.04.2020 

року, порядку їх пiдготовки, затвердження проекту порядку  

денного  зборiв акцiонерiв, визначення дати складання перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення зборiв 

акцiонерiв та якi мають право на участь у зборах, призначення 

реєстрацiйної комiсiї для реєстрацiї акцiонерiв на рiчних 



фінансово-господарській 

діяльності товариства 

загальних зборах  акцiонерiв та тимчасової лiчильної комiсiї. 

Затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв; 

Затвердження форми та тексту бюлетенiв для голосування на 

рiчних загальних зборах акцiонерiв; Прийняття рiшення про 

перенесення рчних загальних зборiв акцiонерiв у строк не 

пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати завершення карантину, 

встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання 

поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби 

(COVID-19). 

  Розгляд звiтiв правлiння про результати фiнансово - 

господарської дiяльностi Товариства. 

  Продаж нерухомого майна Товариства; 

  Всi рiшення приймались наглядовою радою у 

вiдповiдностi до норм Статуту товариства, Положення про 

наглядову раду та норм чинного законодавства. 

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю 

голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у її засiданнi у 

формi спiльної присутностi. Пiд час голосування Голова та Члени 

Наглядової ради мають по одному голосу. У разi, якщо голоси 

роздiляються порiвну, голос Голови Наглядової ради є 

вирiшальним.  

В цiлому робота Наглядової ради у звiтному роцi зумовила 

позитивнi змiни в фiнансово-господарськiй дiяльностi 

Товариства. 

 

Наглядова рада Товариства не утворювала постiйних чи 

тимчасових комiтетiв. 

   

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи  



наглядової ради 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

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

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння 

Козiброда Ярослав 

Iванович 

До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 

дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради: 

1. здiйснює виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства та Наглядової ради Товариства; 

2. головує на засiданнях Правлiння Товариства; 



3. складає квартальнi та рiчнi звiти про результати фiнансово - 

господарської дiяльностi, виконання показникiв фiнансового 

плану Товариства та подає їх на розгляд Наглядовiй радi 

Товариства; 

4. готує рiчнi фiнансовi плани Товариства; 

5. попередньо розглядає всi питання, що виносяться на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим 

необхiднi матерiали; 

6. розглядає питання щодо ведення зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi; 

7. визначає напрямки дiяльностi Товариства; 

8. приймає рiшення щодо вчинення правочинiв з питання 

розпорядження (вiдчуження) та використання майна Товариства 

в межах, визначених цим Статутом; 

9.готує пропозицiї щодо умов оплати працi посадових осiб 

органiв Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та подає на погодження Наглядовiй радi 

Товариства; 

10.розробляє та подає на затвердження Загальними зборами 

Товариства внутрiшнi нормативнi документи Товариства; 

11.. укладає договiр з обраним депозитарiєм на обслуговування 

емiсiї цiнних паперiв. 

Член правлiння 

Сухорончак Iгор 

Степанович 

- допомагати головi правлiння у виконаннi його повноважень; 

- виконувати обов'язки голови правлiння у разi його вiдсутностi 

та у випадку звiльнення з посади - до проведення засiдання 

наглядової ради на якому буде розглянуто питання про обрання 

голови правлiння; 

- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки, передбаченi 

посадовою iнструкцiєю, яка є невiд'ємною складовою цього 

договору; 

- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх 

документiв товариства, умов цього договору, здiйснювати 

оперативне управлiння товариством, забезпечувати виконання 

завдань товариства, передбачених Статутом товариства;  

- виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства; 

- виконувати рiшення наглядової ради та правлiння товариства; 

- виконувати доручення голови правлiння товариства, наданi в 

рамках його компетенцiї; 

- органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та 

iнших зобов'язань, що взятi товариством; 

- налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та 

iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства; 

- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i 

методiв господарювання, створення органiзацiйних i 

економiчних умов для високопродуктивної працi у товариствi; 

- створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi 

умови для роботи у товариствi; 

- постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, 

необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; 

- виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi 

товариства, якщо це передбачено чинним законодавством; 



- органiзовувати збереження та ефективне використання майна та 

прибутку товариства i державного майна, що не увiйшло до 

статутного фонду товариства; 

-  забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства;  

- забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної 

iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та 

практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони 

державної таємницi; 

- повiдомляти органи управлiння товариства про виявленi 

недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з 

виконанням посадових обов'язкiв; 

- забезпечувати права акцiонерiв товариства, не допускати дiй та 

вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; 

-  забезпечувати надiйну роботу комп'ютерного центру, 

впровадження нових технологiй та системи iнформацiйного 

забезпечення дiяльностi пiдприємства; 

- створити систему економiчних важелiв динамiчного розвитку 

як за кiлькiсними так i якiсними показниками, на основi 

реформування системи оплати працi i форм матерiального 

стимулювання; 

-  впровадити дiєву систему контролю затратностi виробництва, 

економiї матерiальних та енергоресурсiв, зниження накладних 

витрат; 

-  надати пропозицiї щодо ефективного функцiонування 

соцiальної сфери, намiтити шляхи i досягнення її окупностi; 

-  забезпечувати виконання показникiв фiнансового плану. 

 

Член правлiння Лучкiв 

Василь Теодорович 

- допомагати головi правлiння у виконаннi його повноважень; 

- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки, передбаченi 

посадовою iнструкцiєю, яка є невiд'ємною складовою цього 

договору; 

- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх 

документiв товариства, умов цього договору, здiйснювати 

оперативне управлiння товариством, забезпечувати виконання 

завдань товариства, передбачених Статутом товариства;  

- виконувати рiшення загальних зборiв акцiонерiв товариства; 

- виконувати рiшення наглядової ради та правлiння товариства; 

- виконувати доручення голови правлiння товариства, наданi в 

рамках його компетенцiї; 

- органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та 

iнших зобов'язань, що взятi товариством; 

- налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та 

iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства; 

- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i 

методiв господарювання, створення органiзацiйних i 

економiчних умов для високопродуктивної працi у товариствi; 

- створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi 

умови для роботи у товариствi; 

- постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, 

необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; 

- виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi 



товариства, якщо це передбачено чинним законодавством; 

- органiзовувати збереження та ефективне використання майна та 

прибутку товариства i державного майна, що не увiйшло до 

статутного фонду товариства; 

-  забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства;  

- забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної 

iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та 

практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони 

державної таємницi; 

- повiдомляти органи управлiння товариства про виявленi 

недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з 

виконанням посадових обов'язкiв; 

- забезпечувати права акцiонерiв товариства, не допускати дiй та 

вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; 

-  забезпечувати надiйну роботу комп'ютерного центру, 

впровадження нових технологiй та системи iнформацiйного 

забезпечення дiяльностi пiдприємства; 

- створити систему економiчних важелiв динамiчного розвитку 

як за кiлькiсними так i якiсними показниками, на основi 

реформування системи оплати працi i форм матерiального 

стимулювання; 

-  впровадити дiєву систему контролю затратностi виробництва, 

економiї матерiальних та енергоресурсiв, зниження накладних 

витрат; 

-  надати пропозицiї щодо ефективного функцiонування 

соцiальної сфери, намiтити шляхи i досягнення її окупностi; 

-  забезпечувати виконання показникiв фiнансового плану. 

 

Член правлiння Iзьо Ольга 

Степанiвна 

- особисто виконувати покладенi на неї обов'язки, передбаченi 

посадовою iнструкцiєю, яка є невiд'ємною складовою цього 

договору; 

- неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх 

документiв товариства, умов цього  договору;  

- виконувати рiшення загальних зборiв товариства; 

- виконувати рiшення наглядової ради та правлiння товариства; 

- виконувати доручення голови правлiння товариства, наданi в 

рамках його компетенцiї; 

- налагоджувати бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення 

дiяльностi товариства; 

- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i 

методiв ведення бухгалтерського облiку у товариствi; 

- створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi 

умови для роботи; 

- постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, 

необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; 

- органiзовувати збереження та ефективне використання майна та 

прибутку товариства i державного майна, що не увiйшло до 

статутного фонду товариства; 

-  забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства;  

- забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної 

iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та 



практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони 

державної таємницi; 

- повiдомляти органи управлiння товариства про виявленi 

недолiки в роботi товариства, що стали вiдомi у зв'язку з 

виконанням посадових обов'язкiв; 

- забезпечувати права акцiонерiв товариства, не допускати дiй та 

вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; 

- забезпечувати повноту i достовiрнiсть бухгалтерського облiку 

всiх господарсько фiнансових операцiй; 

-  оперативно контролювати виконання зобов'язань перед 

бюджетом, банкiвськими установами та iншими державними 

органами, пiдвищити вiдповiдальнiсть всiх працiвникiв за 

виконання функцiй облiку i контролю; 

-  дотримуватися кошторисної дисциплiни, досягнення 

прибутковостi, нарощування власного капiталу. 

-  забезпечувати виконання показникiв фiнансового плану. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У 2020роцi було проведено 21 засiдання правлiння. На даних 

засiдання обговорювались питання та приймались рiшення щодо 

стратегiї подальшого розвитку пiдприємтсва, кадровi питання, 

оптимiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв, процесу пiдготовки 

документiв до сертифiкацiї ISO: 9001-2015.  

Пiд час голосування Голова та кожен з Членiв Правлiння мають 

по одному голосу. Член правлiння не має права передавати свiй 

голос iншим особам. Рiшення Правлiння вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувало н менше трьох Членiв правлiння. 

В цiлому робота Правлiння у звiтному роцi зумовила позитивнi 

змiни в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Товариство схильне до страхового ризику, ризику лiквiдностi та ринкового ризику, який 

включає вiдсотковий, валютний та iншi цiновi ризики. Протягом року на дiяльнiсть Товариства 

значно впливав ризик змiни цiн на частки фiнансових iнструментiв, що не котируються. Цiннi 

папери Товариства схильнi до ризику, обумовленому невизначенiстю по вiдношенню до 

майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв. Правлiння Товариства контролює процес 

управлiння даними ризиками, проводячи певну полiтику концентрацiї ризикiв та аналiзу 

чутливостi до ризикiв, що є серйозною основою для можливостi безперервностi дiяльностi. 

Правлiнням Товариства розробляється та планується затвердити внутрiшнiй документ, яким 

регулюється полiтика Товариства щодо управлiння ризиками, впливу яких пiддається 

Товариство, а саме: "Положення про Стратегiю управлiння ризиками Товариства", згiдно 

методики управлiння ризиками та можливостями (М СУЯ 17-2018) . 



З метою ефективної дiяльностi та дотримання законодавчих актiв управлiнським персоналом з 

2020 року будуть запровадженi внутрiшнi правила та процедури системи внутрiшнього 

контролю (СВК). Цi заходи будуть спрямованi на забезпечення правильного й ефективного 

ведення господарської дiяльностi, у тому числi дотримання полiтики управлiнського персоналу, 

а також забезпечення збереження активiв, запобiгання шахрайству та помилкам i виявлення їх, 

точностi й повноти облiкових записiв, своєчасної пiдготовки достовiрної фiнансової 

iнформацiї.СВК складається з: 

- середовища контролю; 

- процесу оцiнки ризикiв компанiї; 

- iнформацiйних систем, що стосуються фiнансової звiтностi; 

- процедур контролю; 

- монiторингу заходiв контролю. 

СВК також включатиме: 

дiяльнiсть Наглядової Ради та Правлiння, 

забезпечення контролю за виконанням зобов'язань, наявнiстю, рухом майна, використанням 

матерiальних цiнностей; 

своєчасне запобiгання негативним явищам у фiнансово-господарськiй дiяльностi, виявлення i 

мобiлiзацiя внутрiшнiх резервiв; 

контроль за формуванням повної достовiрної iнформацiї про господарськi процеси i результати 

пiдприємництва, необхiдної для керiвництва i використання усiма зацiкавленими органами i 

органiзацiями. 

функцiонування служби внутрiшнього аудиту; 

розподiл повноважень та вiдповiдальностi; 

система контролю кадрової полiтики; 

затвердження облiкової полiтики якою визначенi системи бухгалтерського облiку, процедури 

бухгалтерських записiв, а також процедури ведення облiку, тобто форму бухгалтерського 

облiку, спосiб обробки облiкової iнформацiї. 

До процедур контролю належать: 

- вiзування документiв i контроль за документами (санкцiонування); 

- перевiрка результатiв дiяльностi; 

- перевiрка арифметичної точностi записiв; 

- обробка iнформацiї; 

- фiзичний контроль; 

- обмеження прямого фiзичного доступу до активiв та записiв; 

- розмежування обов'язкiв. 

Процедури контролю проводитимуться фахiвцями компанiї (облiковою службою, спецiальними 

контрольними службами, адмiнiстрацiєю). 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  4 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 Загальн Наглядов Виконав Не належить 



і збори 

акціоне

рів 

а рада чий 

орган 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iнших документiв у Товариствi не затверджувалось. 

 



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал" 

37752996 96,12898 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

103 552 000 3 071 200 Згiдно абз. 2 пункту 10 роздiлу VI 12.10.2014 



Закону України "Про депозитарну 

систему України", що набрав 

чинностi 11.10.2012р. "У разi якщо 

власник цiнних паперiв протягом 

одного року з дня набрання 

чинностi цим Законом не уклав з 

обраною емiтентом депозитарною 

установою договору про 

обслуговування рахунка в цiнних 

паперах вiд власного iменi або не 

здiйснив переказ належних йому 

прав на цiннi папери на свiй рахунок 

у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi, цiннi папери 

такого власника (якi дають право на 

участь в органах емiтента) не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента". 

Акцiонерами Товариства, якi в 

сукупностi володiють 3 071 200 

штук акцiй не укладено з 

депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах, а тому починаючи з 

12.10.2014р. акцiї Товариства в 

кiлькостi 3 071 200 штук не 

враховуються при визначеннi 

кворуму та при голосуваннi в 

органах емiтента. 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовi особи Товариства обираються (призначаються) на посаду  та звiльняються з посади у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми 

документами Товариства, що регулюють дiяльнiсть вiдповiдного органу управлiння. 

 

Обрання  членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється за рiшенням Загальних Зборiв 

Товариства у порядку кумулятивного голосування строком на 3 роки. 

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

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.  

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припиненi достроково за рiшенням 

Загальних зборiв Товариства лише за умови одночасного припинення повноважень усього 

складу Наглядової ради та обрання нових членiв Наглядової ради. 

 

Обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння здiйснюється за рiшенням 

Наглядової Ради Товариства (рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв членiв 

Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу). 

 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється за рiшенням Загальних Зборiв Товариства у 

порядку кумулятивного голосування строком на 3 роки. 



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

голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.  

Повноваження членiв Ревiзiйної комiсї можуть бути припиненi достроково за рiшенням 

Загальних зборiв Товариства. 

 

Головний бухгалтер призначається та звiльняється наказом Голови Правлiння Товариства. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, акцiонерного 

Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову 

раду. 

У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням або положенням про 

Наглядову раду акцiонерного Товариства. 

Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства контракт 

найму на роботу. 

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого 

голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. 

Члени Наглядової ради мають право:  

1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи 

надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством 

вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння;  

2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;  

3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.  

Члени Наглядової ради зобов'язанi:  

1. особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу вiдповiдного 

комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку денного засiдання 

Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у Загальних зборах та 

засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;  

2. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

3. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 

Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;  

4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;  

5. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та 

процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;  

6. дотримуватися встановлених Законом та Товариством правил та процедур щодо укладання 

значних правочинiв;  

7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової 

ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх 

iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

8. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про 



дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

9. виконувати свої обов'язки особисто та не передавати власнi повноваження iншiй особi. 

 

Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює 

керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:  

1. без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх 

вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях; 

2. керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Вищого органу 

Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства; 

3. вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства здiйснювати повноваження щодо управлiння 

корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю 

Товариства та призначати уповноваженого представника; 

4. проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi 

Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою 

Товариства та цим Статутом; 

5. затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис; 

6. призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати конкретнi 

розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства; 

7. призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Товариства; 

8. затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, штатний розпис дочiрнiх 

пiдприємств; 

9. вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за кордоном 

для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй 

Товариства; 

10. пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства; 

11. вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на 

працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України 

та цим Статутом; 

12. розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 

13. в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв; 

14. керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства; 

15. органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань Правлiння 

Товариства; 

16. видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства. 

Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння 

Товариства визначаються у Контрактi. 

 

Члени Правлiння мають право: 

1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства; 

3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi Правлiння; 

4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння; 

5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння; 

6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 

7. вимагати у наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв; 

8. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої 

встановлюється Наглядовою радою Товариства . 



Члени Правлiння зобов'язанi: 

1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 

2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 

3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства; 

4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях 

Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях iз зазначенням причини; 

5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу; 

6. дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у 

вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки 

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Правлiння, 

особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах 

або в iнтересах третiх осiб; 

8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 

9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до 

засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; 

10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння; 

11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та зовнiшнiм 

аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства 

вiдповiдно до своєї компетенцiї. 

 

Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi 

товариства", Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом 

Ревiзiйної комiсiї.  

 

Головний бухгалтер АТ "ТРЗ "Орiон" забезпечує ведення бухгалтерського та податкового 

облiку, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх 

господарських операцiй, забезпечує складання фiнансової та податкової звiтностi. Вiдповiдає за 

повноту, достовiрнiсть фiнансової та податкової звiтностi. 

 

 

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

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

цього пункту 
 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 з надання обгрунтованої впевненостi щодо  

 Звiту про корпоративне управлiння  

Акцiонерного товариства"Тернопiльський радiозавод "Орiон" 

станом на 31 грудня 2020 року  

 

Основнi вiдомостi про Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 

Повне найменуванняАкцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", скорочена 

назва: АТ "ТРЗ "Орiон" 

Код ЄДРПОУ 22607719 

Мiсцезнаходження 46023, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. 15Квiтня, 6 



Голова правлiння Козiброда Я.I. 

Контактнi данi тел.24-30-14 

 

  1. Вступний параграф 

Нами проведена перевiрка iнформацiї, що викладена у Звiтi про корпоративне управлiння 

Акцiонерного товариства"Тернопiльський радiозавод "Орiон"(далi Товариство), згiдно вимог 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року 

(зi змiнами та доповненнями) та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 

03.12.2013 року зi змiнами та доповненнями (далi - Положення №2826). 

Дана перевiрка включала висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9 

пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевiрку iнформацiї, зазначеної 

в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема: 

1) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

2) пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий 

емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень; 

4) iнформацiю про наглядову раду та виконавчий орган емiтента, iнформацiю про проведенi 

засiдання та загальний обсяг прийнятих на них рiшень; 

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

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

загальних зборах емiтента; 

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

9) повноваження посадових осiб емiтента. 

 

  2. Визначення критерiїв предмета завдання 

При виконаннi завдання застосовувались прийнятнi критерiї необхiднi для достатньо 

послiдовного оцiнювання предмета завдання в контекстi професiйного судження. Прийнятнiсть 

критерiїв визначалася в контекстi обставин завдання. Також застосовувалися критерiї, якi 

мiстяться у законодавчих та нормативних актах, а саме:  

o Мiжнароднi стандарти з надання впевненостi; 

o Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;  

o Закон України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"; 

o Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi";  

o Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV зi 

змiнами та доповненнями;   

o Закон України "Про акцiонернi товариства" 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та            

доповненнями;  

o Iнше 

Джерела застосованих критерiїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо 

складання Звiту про корпоративне управлiння, а саме: Закон України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006р. (в редакцiї вiд 24.09.2020 р.). 

Використання застосованих критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями, передбачено 

статтею 40? Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 

року (зi змiнами та доповненнями) та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення 

№2826, згiдно яких аудитор повинен перевiрити iнформацiю пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне 

управлiння та висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9. 

Аудитор звертає увагу користувачiв про вищенаведене та зазначає, що визначенi вище критерiї 



застосовуються  виключно до iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що складається 

для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається на фондовому 

ринку, в тому числi шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку згiдно до приписiв статтi 40  ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

  3. Мета та обсяг завдання з надання впевненостi 

Вiдповiдно до дiючого законодавства акцiонернi товариства складають Звiт про корпоративне 

управлiння та розкривають iнформацiю у цьому звiтi у вiдповiдностi до встановлених критерiїв. 

Метою нашого завдання було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок помилки або 

шахрайства, та складання такого Звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi. Разом з тим, вона не гарантує, що виконане завдання 

з надання впевненостi згiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення у випадку 

його iснування. Такi викривлення можуть виникнути та бути результатом шахрайства або 

помилки. Вони будуть суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, 

вони зможуть вплинути на рiшення користувачiв, якi будуть прийматися на основi iнформацiї 

Звiту про корпоративне управлiння. Тому виконуючи завдання з надання впевненостi згiдно до 

вимог МСЗНВ 3000, ми користуємося професiйним судженням та професiйним скептицизмом 

всього завдання. 

Також ми при виконаннi завдання: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпоративне 

управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi 

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

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

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

шахрайство може включити змову, пiдробку, навмиснi приписки, невiрнi твердження та 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосується завдання з надання 

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

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, виконаних 

управлiнським персоналом; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння 

включно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи вiдображає ця iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння операцiї та подiї, котрi були покладенi в основу її складання так, що 

досягнути достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг та час проведення процедур виконання 

завдання з надання впевненостi та суттєвi аудиторськi результати, виявленi в ходi виконання 

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

були виявленi; 

o ми надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

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

котрi могли би обгрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, 

де це застосовано, що вiдповiдних застережних заходiв. З усього перелiку питань, iнформацiя 

щодо яких надавалися тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що 

мали найбiльше значення пiд час виконання завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї 

Звiту про корпоративне управлiння фiнансової звiтностi поточного перiоду, що є ключовим 

питанням виконання такого завдання. 

 

  4. Визначення значних властивих обмежень 

Минула оцiнка ефективностi не є вiдповiдною для майбутнiх перiодiв у наслiдок ризику того, 



що внутрiшнiй контроль може стати не вiдповiдним через змiни умов або через те, що ступiнь 

вiдповiдностi полiтицi чи процедурам може погiршитися.  

Обмеження часу та обсягу робiт Аудитора не дають змоги отримати докази необхiднi для 

зменшення ризику завдання з надання впевненостi до прийнятного рiвня. Завдання 

виконувалося з наданням обмеженої впевненостi.  

Аудитор використовував надану Товариством iнформацiю стосовно Звiту керiвництва та Звiту з 

корпоративного управлiння як базову. Аудиторська перевiрка проводилася без залучення 

стороннiх технiчних фахiвцiв.  

Даний Звiт незалежного аудитора призначений для конкретної мети та обмежується 

конкретними користувачами. 

 

 5. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

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

процесом фiнансового звiтування Товариства. Управлiнський персонал Товариства несе 

вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання  Звiту про корпоративне управлiння, яка є 

складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема, рiчного звiту керiвництва вiдповiдно до 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок",а також фiнансової iнформацiї у 

вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 року №996-XIV (зi змiнами та доповненнями) та згiдно з Мiжнародним стандартом 

аудиту 200 "Загальна мета незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно з 

Мiжнародними стандартами аудиту". Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження 

та використання внутрiшнього контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних 

звiту, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо, вибiр та 

застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 

обставинам. 

 

  6. Вiдповiдальнiсть аудитора 

Аудитор несе вiдповiдальнiсть за формування та висловлення думки стосовно предмету 

завдання. Виконання завдань здiйснюється з дотриманням вимог Мiжнародного стандарту 

контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової 

звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги, встановлених полiтик i 

процедур внутрiшньогосподарської системи контролю якостi. Нашою вiдповiдальнiстю є 

висловлення думки з надання впевненостi щодо Звiту про  корпоративне управлiння (пункти 5-9, 

вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на основi 

результатiв проведеної перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз Мiжнародними 

стандартами з надання впевненостi (далi - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання 

впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї"  дотримуючись 

вимог з надання впевненостi, незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 

професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та незалежної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки.  

 

  7. Застосованi вимоги контролю якостi 

В процесi прийняття та виконання цього завдання аудитори враховували полiтику та процедури 

системи контролю якостi, котра розроблена аудиторською фiрмою ТОВ "Тер Аудит" згiдно до 

вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують 

аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi 

послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi в аудиторськiй фiрмi ТОВ 

"Тер Аудит" є отримання достатньої впевненостi у тому, що сама фiрма та її персонал дiють 

вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог та Звiти, якi 



надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам. 

 

  8. Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 

 Ми виконували завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 

3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в   6 Вiдповiдальнiсть аудитора 

цього Звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Акцiонерного товариства "Тернопiльський 

радiозавод "Орiон"згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв та ЗУ "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне 

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

професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, якi грунтуються 

на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та 

незалежної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної  поведiнки. 

 Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

  9. Перегляд виконаної роботи 

Перевiрка передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання доказiв щодо iнформацiї 

та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання Звiту корпоративного 

управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю. Нами перевiрено iнформацiю 

згiдно вимог статтi  401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" щодо пунктiв 1-4 

Звiту про корпоративне управлiння та  отримано усi пiдстави для висловлення своєї думки щодо 

iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9. 

Загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, був направлений на: 

- отримання розумiння дiяльностi Товариства як середовища функцiонування системи 

корпоративного управлiння: обов'язковiсть формування наглядової ради, можливiсть 

застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю 

(ревiзора або ревiзiйної комiсiї); 

- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування 

органiв корпоративного управлiння; 

- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв Товариства; 

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

постiйних або тимчасових комiтетiв, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть 

корпоративного секретаря; 

- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської 

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

- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу Товариства: 

наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку (звiту), який грунтується на 

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

виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управлiння, протоколiв засiдання 

наглядової ради, протоколiв засiдання виконавчої дирекцiї, протоколiв зборiв акцiонерiв, 

внутрiшнiх регламентiв щодо призначення та звiльнення посадових осiб, трудовi угоди 

(контракти) з посадовими особами Товариства, данi депозитарiю про склад акцiонерiв. 

Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та 

процедур системи контролю якостi, якi розроблено аудиторською фiрмою ТОВ "Тер Аудит" 

вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що 



виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i 

супутнi послуги". 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу 

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

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики 

професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс 

РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання 

впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi 

обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон"за 2020 

рiк, що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

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

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

загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень 

посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, iнформацiя Звiту про 

корпоративне управлiння складена у усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 

частини 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 

пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв" i узгоджується з iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх корпоративних та статутних 

документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2020 р. 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається 

до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини 3 статтi 401 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi з врахуванням вимог 

пiдпунктiв 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшення НКЦПФР 03.12.2013р. № 2826 (з 

подальшими змiнами та доповненнями) (далi - iнша iнформацiя Звiту про корпоративне 

управлiння). 

Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 

1. посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило 

застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2. якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, вiд яких частин кодексу 

корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство 

прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1, вiн обгрунтовує причини таких дiй; 

3. iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 

4. персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний 

опис прийнятих на них рiшень. 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї.  



У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненостi нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог 

частини 3 статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" є перевiрка iншої 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про корпоративне управлiння або 

нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з надання впевненостi, або чи ця 

iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної 

нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 

зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили фактiв, якi б необхiдно було включити до 

звiту. Ми вважаємо, що iнша iнформацiя, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини 3 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" повнiстю розкрита у Звiтi про 

корпоративне управлiння у вiдповiдностi до вимог статтi 401Закону України "Про цiннi папери 

та фондовий ринок" та вiдповiдає дiйсному стану корпоративного управлiння в АТ 

"Тернопiльський радiозавод "Орiон". 

  

Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi  40? Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року (зi змiнами та доповненнями) та вимог Роздiлу 3 

глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне 

управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного 

товариства"Тернопiльський радiозавод "Орiон"розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному стану 

корпоративного управлiння в товариствi. 

 

 

  10. Висловлення думки 

 

Думка щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за 2020 рiк: Акцiонерне 

товариство"Тернопiльський радiозавод "Орiон"дотрималося в  усiх суттєвих аспектах вимог 

статтi 401Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", статуту товариства та 

внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану корпоративного 

управлiння в товариствi. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ ТА АУДИТОРА 

Повненайменування Товариство з обмеженоювiдповiдальнiстю "Тер Аудит" 

Код ЄДРПОУ 21141644 

Мiсцезнаходження 46027, Україна, м. Тернопiль, вул. Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 

Реєстрацiйнiданi: ЗареєстрованеВиконавчимкомiтетомТернопiльськоїмiської ради 06.10.1994 

р. за № 1 646 120 0000 000324 

Номер та дата включення до Реєструаудиторiвтасуб'єктiваудиторськоюдiяльностi Номер 

реєстрацiї у Реєстрi 0378, дата включення до Реєстру 31.10.2018р. 

Дата i номер рiшення про проходженняперевiркисистеми контролю якостiаудиторськихпослуг

 АПУ №346/4 вiд 25.05.2017р. 

Керiвник Лучко Михайло Романович 

Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - Серiя "А" № 001226, виданий на 

пiдставiрiшенняАудиторськоїпалатиУкраїнивiд 28 квiтня 1994 р. за № 14. 

Термiндiїсертифiкатупродовжений до 28 квiтня 2023 р. 

згiднорiшенняАудиторськоїпалатиУкраїнивiд 29 березня 2018 р. за №356/2. Номер реєстрацiї у 

реєстрi аудиторiв №102118, член Ради незалежних бухгалтерiв та аудиторiв України 

(посвiдчення №9),  член Федерацiїпрофесiйнихбухгалтерiв та аудиторiвУкраїни. 

Контактний телефон, 

e-mail +38 - 0352 - 43-23-23, 

boss@teraudit.com 

Страхуванняаудиторськихризикiв Страховийсертифiкат до договору 



добровiльногострахуваннявiдповiдальностi аудитора перед третiми особами 

№21/7044/ОД2вiд08.04.2021 р. 

 

Пiдстава для проведення перевiрки - договiр вiд 01.04.2021 р. 

Акт надання послуг вiд 20.04.2021р. 

Директор - аудитор, керуючий партнер                             Лучко М. Р. 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал" 

37752996 81400, Львівська обл., 

м. Самбiр, вул. 

Виговського, 7 

99 543 480 96,12898 99 543 480 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

немає 0 0 0 0 

Усього 99 543 480 96,12898 99 543 480 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi акцiї 103 552 000 0,25 Акцiонери Товариства мають право на: 

1. участь в управлiннi Товариством особисто або через 

представника; 

2. отримання дивiдендiв; 

3. отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини 

його майна або вартостi частини майна Товариства; 

4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

акцiонерного Товариства; 

5. оскарження рiшення Загальних зборiв у порядку, 

визначеному Статутом, та вiдповiдно до законодавства; 

6. вимогу здiйснення обов'язкового викупу 

Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо 

вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та 

голосував проти прийняття Загальними зборами 

рiшення про: змiну типу Товариства, змiну розмiру 

Статутного капiталу; 

7.вiдчуження належних їм акцiй, у порядку, 

встановленому чинним законодавством та Статутом; 

8. придбання розмiщуваних Товариством простих акцiй 

пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. 

9. доступ до документiв: Статуту Товариства, змiн до 

Статуту; положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнших 

внутрiшнiх документiв та змiни до них; положення про 

кожну фiлiю та кожне представництво Товариства; 

принципiв (кодексу) корпоративного управлiння 

Товариства; протоколiв Загальних зборiв; матерiалiв, з 

якими акцiонери мають (мали) можливiсть 

ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних зборiв; 

протоколiв засiдань Наглядової ради та Правлiння 

Товариства, наказiв i розпоряджень Голови Правлiння 

Товариства, крiм тих, що стосуються особового складу; 

протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї та аудитора Товариства; рiчної 

фiнансової звiтностi; документiв звiтностi, що 

подаються вiдповiдним державним органам; проспекту 

нi 



цiнних паперiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуску 

акцiй та iнших цiнних паперiв Товариства; особливої 

iнформацiї про Товариство згiдно з вимогами 

законодавства; звiтiв Наглядової ради; iнших 

документiв, передбачених законодавством, Статутом 

Товариства, його внутрiшнiми положеннями, 

рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради, 

Правлiння Товариства.  

 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

1. дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; 

2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства; 

3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом акцiонерного Товариства; 

5. здiйснити обов'язковий продаж простих акцiй на 

вимогу особи (осiб, що дiють спiльно) яка є власником 

домiнуючого контрольного пакета акцiй у порядку 

визначеним законодавством; 

6. не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

Примітки: 

Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.12.1998 639/1/98 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA1901191007 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 103 552 0

00 

25 888 000 100 

Опис 

Цiннi папери на органiзацiйно-оформлених ринках не продавались. 

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.  

Додаткової емiсiї цiнних паперiв у звiтному перiодi емiтент не здiйснював. 

 



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

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.12.1998 639/1/98 UA1901191007 103 552 000 25 888 000 100 480 800 0 0 

Опис: 

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 19 491 16 791 0 0 19 491 16 791 

  будівлі та споруди 14 475 12 056 0 0 14 475 12 056 

  машини та обладнання 1 559 1 360 0 0 1 559 1 360 

  транспортні засоби 621 545 0 0 621 545 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 836 2 830 0 0 2 836 2 830 

2. Невиробничого 

призначення: 
997 946 0 0 997 946 

  будівлі та споруди 913 877 0 0 913 877 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 84 69 0 0 84 69 

Усього 20 488 17 737 0 0 20 488 17 737 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами (за основними 

групами), первiсна вартiсть основних засобiв, ступiнь їх зносу, 

використання, сума нарахованого зносу:  

1. Будинки та споруди: 

Первiсна вартiсть на 31.12.20р.:41182тис. грн.  

Строк корисного використання: 300 мiсяцiв.  

Знос на 31.12.20р.: 28250тис. грн.  

Ступiнь зносу:68 % 

Залишкова вартiсть на 31.12.20р: 12933 тис. грн. 

 

2. Машини та обладнання, iнвентар:  

Первiсна вартiсть на 31.12.20р.: 18052тис. грн.  

Строк корисного використання:120 мiсяцiв  

Знос на 31.12.20р.: 16691тис. Грн. 

Ступiнь зносу: 92% 

Залишкова вартiсть на 31.12.20р: .1360тис. грн.  

 

3. Транспортнi засоби:  

Первiсна вартiсть на 31.12.20р.: 1911тис. грн.  

Строк корисного використання: 120 мiсяцiв  

Знос на 31.12.20р.: 1367тис. Грн. 

Ступiнь зносу: 72%  

Залишкова вартiсть на 31.12.20р: 545тис. грн. 

 

5. Iншi основнi засоби i матерiальнi активи  

Первiсна вартiсть на 31.12.20р.: 7730 тис. грн.  

Строк корисного використання: 144 мiсяцi  

Знос на 31.12.20р.: 4830 тис. грн.  

Ступiнь зносу: 62% 

Залишкова вартiсть на 31.12.20р: 2899тис. грн. 

 



Ступiнь зносу основних засобiв становить74вiдсоткiв, ступiнь 

використання основних засобiв - 28 вiдсоток.  

 

Данi щодо того, чим зумовленi змiни вартостi основних засобiв: 

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни 

частин об'єктiв основних засобiв. При необхiдностi замiни значних 

компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство 

визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм 

iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю. 

Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, 

витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних 

засобiв як замiна об'єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi 

критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне 

обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент 

понесення. Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як 

рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу.  

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i 

за 2020 рiк складає 846тис. грн. Iнвентаризацiю основних засобiв було 

проведено станом на 01.11.2020 року. В результатi проведеної 

iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено. Переоцiнка об'єктiв основних 

засобiв в поточному роцi не проводилась.  

 

Обмежень на використання майна емiтента немає. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

25 576 24 778 

Статутний капітал (тис.грн) 25 888 25 888 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

25 888 25 888 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.  

 

Активи по Балансу на 31.12.20 р. складають 44319 тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв 

на кiнець попереднього перiоду складає 25576тис. грн. Зобов'язання i забезпечення, 

усього складають  18743тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i 

статутним капiталом на кiнець перереднього перiоду становить 

 -312тис.грн. 

 

 

Активи по Балансу на 31.12.19 р. складають 50637 тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв 

на кiнець звiтного перiоду складає 24778 тис. грн. Зобов'язання i забезпечення, усього 

складають 25859 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i 

статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 1110 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства є меншою вiд розмiру статутного капiталу, що не 

вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 334 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 17 409 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 18 743 X X 

Опис У суму податковi зобов'язання входить ПДВ, прибутковий 

податок на нараховану зарплату та iн. У iншi зобов'язання 

входить кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та 

послуги, не виплачена зарплата, нарахування на зарплату, 

одержанi аванси. У емiтента вiдсутнi кредити в банку, 

зобо'язання за цiнними паперами, за облiгацiями, за 

iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за 

векселями, за iншими цiнними паперами ( у тому числi за 

похiдними цiнними паперами ) , за фiнансовими iнвестицiями 

в корпоративнi права. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 АВЗК1 20 шт. 1466 7,7 30 шт. 1859 8,3 

2  р/ст. Р-173М 10 шт. 1307 6,9 21 шт. 2744 12,2 

3 р/ст. Р-

173ПМ 

0 шт 0 0 21 шт. 1695 7,5 

4 Шоломофон 

ШШ-1 

2221 шт. 10524 55,6 2177 шт. 10340 46 

5 Блоки до СП 311 шт. 3556 18,8 320 шт. 3612 16,1 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiали, купованi 

комплектуючi вироби 

37,6 

2 Заробiтна плата основних 

робiтникiв 

21,3 

3 Єдиний соцiальний внесок 5,4 

4 Загальновиробничi витрати 35,7 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Пiблiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiйУкраїни" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення № 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПРФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 591-04-24 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" надає депозитарнi послуги на 

пiдставi договору вiд 07 травня 2013 

року № Е-5916/п. В зв'язку з набранням 

чинностi Закону України "Про 

депозитарну систему України" 

емiтентом направлено на адресу 

Центрального депозитарiю Заяву про 

приєднання до Умов Договору про 

обслуговування випускiв цiнних 

паперiв. Договiр обслуговування 

випускiв цiнних паперiв набрав 

чинностi 20.12.2013 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Тер Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21131551 

Місцезнаходження 46027, Україна, Тернопільська обл., м. 

Тернопiль, Ст. Ринок, буд. 3 кв. 61 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Сертифiкат  № 001226 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.04.2004 



Міжміський код та телефон 38 - 0352 - 43-23-23 

Факс 38 - 0352 - 43-23-23 

Вид діяльності Проведення аудиторських перевiрок 

Опис ТзОВ "Тер Аудит" надало аудиторськi 

послуги емiтенту з надання 

обгрунтованої впевненостi щодо Звiту 

про корпоративне управлiння 

Акцiонерного 

товариства"Тернопiльський радiозавод 

"Орiон" станом на 31 грудня 2020 року  

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України (" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Антоновича, 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво DR/0001/AP 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 73 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку 

Опис Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" надає послуги з 

подання iнформацiї емiтента до 

НКЦПФР (свiдоцтво DR/00002/ARМ), , 

здiйснює дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасникiв фондового ринку. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Тернопiльський 

радiозавод "Орiон" 
за ЄДРПОУ 22607719 

Територія Тернопільська область, м.Тернопiль за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво обладнання зв'язку за КВЕД 26.30 

Середня кількість працівників: 213 

Адреса, телефон: 46023 м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, (0352) 24-30-14 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 5 

    первісна вартість 1001 6 8 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 ) ( 3 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 329 2 329 

Основні засоби 1010 20 488 17 737 

    первісна вартість 1011 73 631 68 875 

    знос 1012 ( 53 143 ) ( 51 138 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 551 567 

Усього за розділом I 1095 23 372 20 638 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 16 821 16 115 

Виробничі запаси 1101 4 196 4 714 

Незавершене виробництво 1102 10 008 10 935 

Готова продукція 1103 2 616 465 

Товари 1104 1 1 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2 328 3 383 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 375 266 

    з бюджетом 1135 9 12 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 5 5 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 691 3 175 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 558 254 

Готівка 1166 4 0 

Рахунки в банках 1167 1 554 254 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 483 476 

Усього за розділом II 1195 27 265 23 681 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 50 637 44 319 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 888 25 888 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 23 873 23 857 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 160 160 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24 436 -24 329 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 25 485 25 576 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 3 569 3 591 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 3 208 3 229 

Цільове фінансування 1525 1 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 3 570 3 591 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 8 220 7 167 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 783 1 334 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 98 49 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 634 3 195 

    одержаними авансами 1635 2 635 2 553 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 671 613 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 541 241 

Усього за розділом IІІ 1695 21 582 15 152 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 50 637 44 319 

 

Керівник    Козiброда Ярослав Iванович 

 

Головний бухгалтер   Iзьо Ольга Степанiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Тернопiльський 

радiозавод "Орiон" 
за ЄДРПОУ 22607719 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 22 767 17 572 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 18 970 ) ( 14 915 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 3 797 2 657 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 12 098 13 026 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 6 436 ) ( 7 468 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 280 ) ( 1 097 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 8 088 ) ( 10 291 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 91 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 3 173 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 16 25 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 35 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 107 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 3 183 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 107 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 3 183 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 107 -3 183 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 7 556 4 793 

Витрати на оплату праці 2505 12 673 10 843 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 904 2 777 

Амортизація 2515 851 1 019 

Інші операційні витрати 2520 10 621 14 371 

Разом 2550 34 605 33 803 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 103 552 000 103 552 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,001030 -0,030740 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Козiброда Ярослав Iванович 

 

Головний бухгалтер   Iзьо Ольга Степанiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Тернопiльський 

радiозавод "Орiон" 
за ЄДРПОУ 22607719 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 27 392 17 540 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 121 53 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 11 611 9 820 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 896 78 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 14 460 ) ( 9 142 ) 

Праці 3105 ( 14 544 ) ( 8 235 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 194 ) ( 2 508 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 867 ) ( 6 947 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 3 989 ) ( 4 104 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 878 ) ( 1 716 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1 825 ) ( 2 047 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 870 -1 388 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 2 621 2 775 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 621 2 775 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 249 1 387 

Залишок коштів на початок року 3405 1 558 174 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -55 -3 

Залишок коштів на кінець року 3415 254 1 558 

 

Керівник    Козiброда Ярослав Iванович 

 

Головний бухгалтер   Iзьо Ольга Степанiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод 

"Орiон" 
за ЄДРПОУ 22607719 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 25 888 0 23 873 160 -25 143 0 0 24 778 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 707 0 0 707 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 25 888 0 23 873 160 -24 436 0 0 25 485 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 107 0 0 107 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -16 0 0 0 0 -16 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -16 0 107 0 0 91 

Залишок на кінець року  4300 25 888 0 23 857 160 -24 329 0 0 25 576 

 

Керівник    Козiброда Ярослав Iванович 

 

Головний бухгалтер   Iзьо Ольга Степанiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 "ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАДIОЗАВОД "ОРIОН" 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року 

 

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (далi АТ "ТРЗ "Орiон" або 

Товариство) створене 21.10.1998 року згiдно з Наказом Фонду державного майна №51-АТ пiд 

назвою Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", про що було 

надано свiдоцтво серiї А00 за № 329948 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1 

646 120 0000 000933. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 

рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року змiнено назву на Публiчне 

акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", рiчними загальними зборами 

акцiонерiв 20.04.2018 року, протокол №19 найменування товариства змiнено на Акцiонерне 

товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон". 

11.10.2018р. ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" було придбано 99543480 простих iменних 

акцiй, що становлять 96,1290 статутного капiталу Товариства. 17.01.2019р. ТОВ "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал" набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет АТ "ТРЗ 

"Орiон". 

АТ "ТРЗ "Орiон" є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм 

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

пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами. 

Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються 

Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного 

законодавства. 

АТ "ТРЗ "Орiон" зареєстровано платником податкiв за № 922 вiд 29.01.1998 р. в  Тернопiльськiй 

об'єднанiй ДПI та взято на облiк в Управлiннi Пенсiйного фонду  України м. Тернополя, як 

платника єдиного внеску,  реєстрацiйний номер 19181401.  

Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним 

законодавством України та засновницькими документами. 

Дiяльнiсть та  виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi. 

Основна дiяльнiсть Товариства: виробництво засобiв радiозв'язку; виробництво електричного 

освiтлювального устаткування; ремонт обладнання зв'язку; дослiдження й експериментальнi 

розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук; постачання iнших готових страв. 

Юридична адреса Товариства: Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, будинок 6. 

 

2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ 

Фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi є чинними на 31.12.2019 року 

та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi),  яка 

являється функцiональною  валютою, а усi суми закругленi до цiлих тисяч. 

Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у 



попередньому фiнансовому роцi. 

Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є 

обов'язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у 

примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; 

база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи 

бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов'язаними 

сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов'язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi. 

Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка 

достовiрно вiдображає фiнансовий стан на 31.12.2020 року, а також результати дiяльностi, рух 

грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31.12.2020 року, у вiдповiдностi до 

Концептуальних основ фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi в 

редакцiї затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ). 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: 

" забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики; 

" представлення iнформацiї у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi що забезпечує 

прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї; 

" розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог, МСФО є 

недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того випливу, який тi чи iншi операцiї, а 

також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi;  

" створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю; 

" оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому; 

" застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення та запобiгання випадкам 

шахрайства та iнших порушень; 

" ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку та звiтностi у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї 

Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий 

стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що завершився 31.12.2020 року є фiнансовою звiтнiстю 

Товариства, пiдготовленою вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  за 

формами iз змiнами, внесеними Наказом МФУ № 73 вiд 07.02.2013р. 

Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та Наказу МФУ № 73 "Про 

затвердження нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi 

вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 

2020 року включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан); Звiт про фiнансовi результати (Звiт про 

сукупний дохiд); Звiт про рух грошових коштiв; Звiт про власний капiтал; Примiтки до 

фiнансової звiтностi. 

При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2020р. товариство застосовує  МСФЗ, якi 

є чинними на 31.12.2020р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ  та якi офiцiйно 

оприлюдненi на веб-сайтi МФУ. 

Дана фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною 

собiвартiстю, за винятком статей фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку . 

Балансова вартiсть визнаних активiв i зобов'язань, якi в iншому випадку облiковувалися б за 

амортизованою вартiстю, але справедлива вартiсть яких хеджується, коригується для 

вiдображення змiн справедливої вартостi, пов'язаних з ризиками, що хеджуються у рамках 

ефективних стосункiв хеджування. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а усi суми закругленi до цiлих тисяч. 

 

3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ 



Бухгалтерський облiк ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, фiнансова 

звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. В примiтках розкривається iнформацiя основних 

коригувань статей та їх оцiнок, якi необхiднi були для приведення  в вiдношеннi  з МСФЗ.  

Визнанню  належать всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi 

визнанi активи  та зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по 

справедливiй вартостi. 

Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає положенням МСФЗ.  Вiдповiдно до  МСФЗ (IАS) 8  

Товариство послiдовно застосовує  прийняту облiкову полiтику до аналогiчних операцiй, подiй 

та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах  та вiдбулись за звiтний перiод, що 

закiнчився 31.12.2020 р.  

При складаннi даної фiнансової звiтностi Товариством не здiйснювалось  дострокового 

застосування стандартiв,  поправок та пояснень, якi були опублiкованi але не вступили в дiю 

станом на 01 сiчня 2021р.   

 

4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ 

ОСНОВI 

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року Товариство отримало прибуток  в сумi 107 тис грн. i 

на зазначену дату поточнi активи перевищували поточнi зобов'язання на 4938 тис. грн. 

 

5. ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 

 

5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти 

 Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи  та 

еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту 

за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець 

вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по 

операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у 

функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, включаються до 

складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по 

обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до немонетарних статей. 

Станом на 31 грудня 2020 року грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi становили: 254 

тис. грн., з них: 

" 254,1 тис. грн. на поточних рахунках в банках в нацiональнiй валютi; 

" 0,2 тис. грн. в касi в нацiональнiй валютi. 

 

Пiдприємство має рахунки в наступних банках України: 

Номер рахунку МФО банку Найменування банку 

UA143385450000026003300639553 (UAH)  338545 АТ "Ощадбанк" 

UA143385450000026003300639553 (USD)  338545 АТ "Ощадбанк" 

UA143385450000026003300639553 (EUR)  338545 АТ "Ощадбанк" 

UA713385545000026047300639553 (UAH) 338545 АТ "Ощадбанк" 

UA613387830000026000250685001 (UAH) 338783 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

UA263003460000026004011455402 (UAH) 300346         АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI 

Депозитнi рахунки вiдсутнi. 

 

5.2. Основнi засоби  

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть включає 

вартiсть замiни частин об'єктiв основних засобiв та витрати по позиках в разi довгострокових 



будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни 

значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство визнає подiбнi 

компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного 

використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, 

витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна об'єктiв 

основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i 

технiчне обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент понесення.  

Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою 

нарахованого зносу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується  прямолiнiйним методом i за 2020 рiк складає 846 

тис. грн. 

Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено станом на 01.11.2020 року В результатi 

проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено. 

Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в поточному роцi не проводилась. 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв 

аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються. 

У звiтному роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну 202 тис. грн., в тому числi 

у розрiзi груп: 

" будiвлi i споруди - 167 тис. грн.; 

" малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 35  тис. грн. 

На кiнець звiтних перiодiв 2019 та 2020 рокiв первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть 

основних засобiв у розрiзi груп є такими: 

Основнi засоби 

 (тис. грн.) 

 

Групи основних засобiв Первiсна вартiсть 

на 31.12.19р.  Строк корисного використання (мiсяцi) Знос на 31.12.19 р. Залишкова вартiсть 

на 31.12.19 р. 

Будинки та споруди 45659 300 30271 15388 

Машини та обладнання,iнвентар 18168 120 16609 1559 

Транспортнi засоби 2102 120 1481 621 

Iншi основнi засоби 7702 144 4782 2920 

Разом 73631 х 54702 20488 

 

Групи основних засобiв Первiсна вартiсть 

на 31.12.20р.  Строк корисного використання (мiсяцi) Знос на 31.12.20 р. Залишкова вартiсть 

на 31.12.20 р. 

Будинки та споруди 41182 300 28250 12932 

Машини та обладнання,iнвентар 18052 120 16691 1360 

Транспортнi засоби 1911 120 1367 545 

Iншi основнi засоби 7730 144 4830 2899 

Разом 68875 х 51138 17737 

 

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу вiдбувається 

при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигiд 

вiд використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що виникають вiд 

припинення визнання об'єкта основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу), включаються в звiт 

про прибутки та збитки за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.  

Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв 

аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються. 



 

5.3. Нематерiальнi активи: 

- за 2020р введено в експлуатацiю на 6 тис.грн, знос за 2020р  3 тис.грн, залишкова вартiсть 

5тис.грн. 

 

5.4. Фiнансовi iнвестицiї 

Станом на 31.12.19  та 31.12.20 р. Товариство не утримувало фiнансових iнвестицiй. 

 

5.5. Iншi необоротнi активи 

Дана стаття станом на 31.12.2020 р. мiстить суму 567 тис. грн. Введення в експлуатацiю 

планується у 2021 роцi.  Ця сума збiльшить статтю основнi засоби. 

 

5.6. Запаси 

Запаси Товариства вiдображенi за iсторичною собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає всi 

витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього 

мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 

Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей. 

Запаси Товариства вiдображенi за  методом оцiнки вибуття запасiв "ФIФО", використання якого 

було незмiнним протягом вказаного перiоду. 

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв при їх вiдпуску в експлуатацiю повнiстю 

списується на витрати та виключається зi складу запасiв. Станом на дату балансу 31.12.2019 

року та 31.12.2020 року вартiсть запасiв Товариства у розрiзi груп має наступну структуру:  

Запаси 

        (тис. грн.) 

Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2018 року Балансова вартiсть на 

кiнець 2019 року 

Виробничi запаси 4196 4714 

Незавершене виробництво 10008 10935 

Готова продукцiя 2616 465 

Товари - 1              1 

Разом 16821 16115 

 

 Стаття виробничi запаси складається з наступних компонентiв: 

 

Виробничi запаси 

(тис. грн.) 

Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2019 року Балансова вартiсть на 

кiнець 2020 року 

Сировина i матерiали 1501 1802 

Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi 2098 2353 

Паливно-мастильнi матерiали 25 20 

Тара 2 2 

Будiвельнi деталi та конструкцiї 34 34 

Запаснi частини 164 171 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 372 332 

Разом 4196 4714 

 

5.7. Дебiторська заборгованiсть 

Позики i дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими або 

визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного визнання 

фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з використанням 



методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв 

сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми заборгованостi в подальшому 

неможливе. Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, 

грунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не 

погашення заборгованостi. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу в момент її 

виникнення.    

Розмiр поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 рокiв складає: 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

(тис. грн.) 

Стаття Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 

Розрахунки за товари, роботи, послуги 2328 3383 

Розрахунки за виданими авансами  375 266 

Розрахунки з бюджетом 9 12 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  5691 3175 

Разом 8403 6836 

 

На  дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть 

(короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 

днiв. 

Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2021 року.  

Протермiнована дебiторська заборгованiсть Товариства складає 631тис. грн. Резерв сумнiвних 

боргiв  на 31.12.2020 року складає 294 тис. грн. 

 

5.8. Власний капiтал 

Власний капiтал  Товариства станом на 31.12.19 р. складається з: 

" зареєстрованого капiталу в сумi 25888 тис. грн.; 

" резервного капiталу в сумi 160 тис. грн.; 

" iншого додаткового капiталу  в сумi  23873 тис. грн.; 

" непокритого збитку в сумi 24436 тис. грн. 

Власний капiтал  Товариства станом на 31.12.20 р. складається з: 

" зареєстрованого капiталу в сумi 25888 тис. грн.; 

" резервного капiталу в сумi 160 тис. грн.; 

" iншого додаткового капiталу  в сумi  23857 тис. грн.; 

" непокритого збитку в сумi 24329 тис. грн. 

 

Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства у 2019 роцi збiльшився на 91 тис. грн. 

(0,3%). 

Зареєстрований капiтал. У 2019 та 2020 роках змiн до розмiру зареєстрованого капiталу не 

вносилися. Всього на кiнець 2020 року загальна сума статутного капiталу складає 25888 тис. 

грн., подiлена на 103552000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю по 0,25 грн. за 

одиницю. 

Станом на 31.12.20 рр. акцiї Товариства належать фiзичним особам та  ТОВ "Самбiрський 

радiозавод "Сигнал" було реалiзовано 99543480 простих iменних акцiй, що становлять 96,1290 

статутного капiталу Товариства. 17.01.2019р. ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" набуло 

право власностi на домiнуючий контрольний пакет АТ "ТРЗ "Орiон". 

 

Залишок непокритого  збитку в балансi  станом на 31.12.19р. склав 24436 тис. грн., у 2019 роцi 

товариство отримало 3183 тис. грн. збитку. В результатi цього вiдбулося зростання непокритого 

збитку у 2019 роцi в сумi  3183 тис. грн.  

Залишок непокритого  збитку в балансi  станом на 31.12.20р. склав 24329 тис. грн., зменшення 

до 2019р становить 107тис.грн. 



 

5.9. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 

 Резерв забезпечення на виплату персоналу станом на 31.12.2020р становить 3229тис.грн.   

5.10. Зобов'язання  

Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат, 

в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти. 

Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива вартiсть 

кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших короткострокових 

зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що цi iнструменти будуть 

погашенi в найближчому майбутньому. 

Станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 рокiв поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства 

складають i включають: 

Поточнi зобов'язання 

(тис. грн.) 

Стаття Станом на 31.12.2019 Станом на 31.12.2020 

Короткостроковi кредити банкiв - - 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 8220 7167 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 2783 1334 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 98 49 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 6634 3195 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 2635 2553 

Iншi поточнi зобов'язання 1212 854 

Разом 21582  15152 

 

5.11. Доходи i витрати 

Дохiд вiдповiдно до Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв 

визначається Товариством як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у 

виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до 

збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз внесками учасникiв власного 

капiталу. 

Дохiд визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд Товариством оцiнюється 

як ймовiрне, та якщо дохiд  може бути достовiрно оцiнений i не пов'язаний зi строком сплати 

платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка отримана або пiдлягає 

отриманню з урахуванням визначених в договорi умов платежу за вирахуванням податкiв та iн.    

Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, 

що призводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення капiталу 

внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути 

достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом 

певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 

здiйсненi. 

 

Доходи та витрати за 2019 та 2020 роки 

(тис. грн.) 

Стаття За 2019 рiк За 2020 рiк 

Чистий дохiд (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) 17572 22767 

Iншi операцiйнi доходи 13026 12098 

Iншi доходи 25 16 

Разом доходiв 30623 34881 



Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) 14915 18970 

Адмiнiстративнi витрати 7468 6436 

Витрати на збут 1097 1280 

Iншi операцiйнi витрати 10291 8088 

Фiнансовi витрати - - 

Iншi витрати 35 - 

Витрати з податку на прибуток - - 

Разом витрат 33806 33806 

Чистий прибуток/збиток -3183  107 

 

Товариство отримало за 2019 рiк чистий збиток в сумi 3183 тис. грн.  , за 2020 - прибуток в сумi 

107 тис. грн.   

До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 р. були вiднесенi наступнi 

суми витрат: 

                                                                                                                                 (тис. грн.) 

Стаття витрат Данi за 2019 рiк Данi за 2020 рiк 

Матерiальнi затрати 4793 7556 

Витрати на оплату працi 10843 12673 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2777 2904 

Амортизацiя 1019 851 

Iншi операцiйнi витрати 14371 10621 

Разом 33803 34605 

 

5.12. Рух грошових коштiв  

Звiт про рух грошових коштiв складено на основi прямого методу. Застосування прямого методу 

складання звiту про рух грошових коштiв базується на безпосередньому використаннi даних з 

регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових коштiв за 

звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй, активiв або 

зобов'язань. 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -1388 тис. грн. у 2019 роцi та -3870 тис. 

грн. у 2020 роцi. 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає -2775 тис. грн. у 2019 роцi та  2621 тис. 

грн. у 2020 роцi. 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi у 2019 роцi -0 тис. грн., у 2020 роцi вiдсутнiй. 

Чистий рух коштiв складає 1387 тис. грн. у 2019 роцi та  -1249 тис. грн. у 2020 роцi. 

Залишок коштiв на початок: 174 тис. грн. у 2019 роцi та 1558 тис. грн. у 2020 роцi. 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв -3 тис. грн. у 2019 роцi та 12 тис. грн. у 2020 

роцi. 

Залишок коштiв на кiнець 2019 року 1558тис. грн. та 254 тис. грн. у 2020 роцi. 

 

6. ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Умови функцiонування 

Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує 

демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi 

включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу, вiдносно високим 

рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє нацiональнiй валютi бути 

лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi 

залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та 

правової систем, а також економiки. 

11.10.2018р. ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" було реалiзовано 99543480 простих 

iменних акцiй, що становлять 96,1290 статутного капiталу Товариства. 17.01.2019р. ТОВ 



"Самбiрський радiозавод "Сигнал" набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет 

АТ "ТРЗ "Орiон". 

 Вiдповiдно до Статуту АТ "ТРЗ "Орiон" засновано з метою  здiйснення пiдприємницької 

дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї добробуту 

акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також отримання 

акцiонерами дивiдендiв. 

Лiцензування 

Згiдно з чинним законодавством, Товариство окремi види дiяльностi проводить на основi 

лiцензiй, а саме: 

-  Лiцензiя Серiї АВ №597909 видана Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi 

України для розроблення, виготовлення, реалiзацiї ремонту та модернiзацiї вiйськової технiки. 

Дана лiцензiя видана 15.11.2012 року на необмежений строк; 

-          Лiцензiя видана  Державною службою України з лiкарських засобiв та контролю за 

наркотиками. Дає можливiсть придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв 

(списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв. Дана 

лiцензiя видана 07.06.2017 року та дiйсна до 07.06.2022 року. (Номер лiцензiї  не зазначається, 

оскiльки у вiдповiдностi до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" 

уся iнформацiя про лiцензiю зазначена у Лiцензiйному реєстрi на право здiйснення 

господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, за 

адресою: usuan.dls.gov.ua). 

 

7. РИЗИКИ 

В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. 

Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної 

ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi 

ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння 

цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими 

позицiями по валютах i процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних 

коливань ринку. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок 

коливань валютних курсiв. Товариство пiддавалася впливу  валютного ризику. 

Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань 

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може 

збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в 

разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для 

управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для 

дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2019 року змiни процентних ставок не 

надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства. 

Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, 

що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою 

стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товариства виникає кредитний 

ризик, - це грошовi кошти та кредити в банках.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд 

постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв 

для виконання бiльшостi перерахованих вимог.  

Податковi ризики 

Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку 

ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства, 



зокрема податкового законодавства. 

Юридичнi ризики 

В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за 

окремими судовим позовами та претензiями на суму ______ грн..  

 

8. ПОВ'ЯЗАНI ОСОБИ        

У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть 

контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. 

При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться змiст 

взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма. 

Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними 

сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними 

сторонами. 

В дiяльностi Товариства протягом  2019 рокiв були операцiй з пов'язаними особами на суму 

2520тис.грн. В 2020р на суму 361тис.грн. 

 

9.         ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ: 

Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi 

активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства". 

 

10. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

Кредити та позики 

Пiсля балансової дати Товариство не залучало кошти нi для фiнансування дiяльностi 

мiжнародних фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських кредитiв.  

Дивiденди 

Пiсля балансової дати 31.12.2020 р., Товариство не виплачувало дивiденди. 

 

 

Голова правлiння АТ "ТРЗ "ОРIОН"    Козiброда Ярослав Iванович 

 

Головний бухгалтер                            Iзьо Ольга Степанiвна 

 

 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 


