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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Григоренко Олександр Михайлович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2019 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-
ПОДIЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313398 
4. Місцезнаходження: 24000, ., Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м. Могилiв-
Подiльський, вул. Вокзальна 4/67 
5. Міжміський код, телефон та факс: 04337 6-50-57, 04337  6-51-56 
6. Адреса електронної пошти: par@14313398.pat.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2020, На засiданнi Наглядової ради було 
прийняте рiшення затвердити рiчну iнформацiю Товариства за 2019 рiк,  та Рiшенням загальних 
зборiв вiд 23.04.2020 року  було затверджено цю iнформацiю 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.143133
98.pat.ua 23.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
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 X 
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 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 X 
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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
1. Дiяльнiсть товариства не вимагає лiцензування, iнформацiя про виданi лiцензiї вiдсутня. 
 
2. Товариство не приймало участi у створеннi iнших  юридичних осiб,  iнформацiя не 
надається 
 
3. Посада корпоративного секретаря в товариствi вiдсутня, iнформацiя не надається. 
 
4. Товариство  не подає у звiтi iнформацiю про рейтингове агенство, таак як у його статутному 
капiталi державної частки немає, товариство не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави i не займає монопольного становища. 
 
5.Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв ,  iнформацiя 
не надається. 
 
6. Судових справ, строною який виступав Емiтент або його посадовi особи  у звiтному перiодi 
не було, iнформацiя не надається. 



 
7. Штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства у звiтному перiодi не було, 
iнформацiя не надається. 
 
8. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам 
емiтента в разi їх звiльнення на Товариствi не передбачається , iнформацiя не надаєтья 
 
9. Про засновникiв данi не подаються. На момент створення товариства засновником 
виступила держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового 
комплексу i конверсiї України. На кiнець звiтного перiоду державна частка у товариствi 
вiдсутня 
 
10. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалось,  iнформацiя не 
надається. 
 
11. Змiни осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не було, iнформацiя не 
надається. 
 
12. 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 вiдсутня,  iнформацiя не 
надається 
 
13. Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй, тому iнформацiя про них 
вiдсутня. 
 
14. Емiтент у звiтному  перiодi не здiйснював викупу власних акцiй, iнформацiя вiдсутня 
 
15. Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене 
об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається. 
 
16. У власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента немає, 
iнформацiя не надається. 
 
17. У звiтному перiодi  товариство дивiденди не виплачувало,  iнформацiя не надається. 
 
18. Будь-яких  обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв немає, iнформацiя не надається. 
 
19. Рiчна фiнансова  звiтнiсть Товариства за рiшенням Наглядової ради подається за 
результатами перевiрки Ревiзiйною комiсiєю  без пiдтвердження рiчного балансу i звiтностi 
Емiтента аудитором. Iнформацiя про аудитора не надається. 
 
20. Товариство не випускало боргових цiнних паперiв, рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 
вiдсутня. 
 
21. Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 
iнформацiя не надається. 



 
22.Товариством не приймалося рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть, iнформацiя не надається. 
 
23. Товариство не проводило випуску борогових цiнних паперiв, тому iнформацiя про гарантiї 
третьої особи за кожним випуском боргових ЦП не подається 
 
24. Iнформацiї про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
емiтента, в наявнстi емiтента немає- iнформацiя не надається. 
 
25. Iнформацiї  про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль на Емiтентом  немає, iнформацiя не надається. 
 
26. Емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, тому у звiтi не надана iнформацiя про: 
iпотечнi ЦП; випуски iпотечних облiгацiй; розмiр iпотечного покриття i зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим покриттям; спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 
розмiром зобов'язань за iпотечними облiгацiями; про замiни iпотечних активiв; про структуру 
iпотечного покриття i iпотечних облiгацiй; про вiдомостi щодо пiдстав виникнення прав на 
iпотечнi активи; про випуски iпотечних сертифiкатiв. 
 
27. Товариство не має ФОН - iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, осiб, якi володiють 
ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не надається 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 АОО № 689871 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 12.09.1994 
4. Територія (область) 
 Вінницька обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 629820 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 248 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 28.93 - Виробництво машин i устаткування для вигот овлення харчових продуктiв i 
напоїв 
 25.21 -  Виробництво радiаторiв та котлiв центрального опалення 
 28.22 -  Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 АТ "Укрексiмбанк " м. Київ 
2) МФО банку 
 322313 
3) Поточний рахунок 
 UA053223130000026006000039696 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 АТ "Укрексiмбанк " м. Київ 
5) МФО банку 
 322313 
6) Поточний рахунок 
 UA053223130000026006000039696 
 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" очолює Генеральний директор, якому безпосередньо 
пiдпорядковуються: 
- головний iнженер; 
- головний бухгалтер; 
- директор з виробництва;  
-директор з перспективного розвитку, маркетингу  i збуту продукцiї;  
-директор з режиму. 



В структуру головного iнженера входять всi технiчнi служби пiдприємства: вiддiл головного 
технолога, вiддiл технiчного контролю, вiддiл головного енергетика, ремонтно-механiчна 
служба, служба головного метролога, ВIКТ, iнструментальний цех, а також цехи одноманiтного 
виробництва.  
В структуру директора з  виробництва входять: виробничо-диспетчерський вiддiл, цехи i 
дiльницi основного виробництва, ливарна дiльниця №1, ковально-зварювальний цех №2, 
механiчнi цехи №3, №4, складальний цех № 5, деревообробна дiльниця №7,  а також вiддiл 
матерiально-технiчого забезпечення. 
 В структуру  директора з перспективного розвитку, маркетингу i збуту продукцiї входять: 
вiддiл збуту, вiддiл маркетингу, вiддiл головного конструктора. 
 В структуру директора з режиму входять: служба охорони  
 Фiлiй,  дочiрнiх пiдприємств,  представництв Товариство не має. У вiдповiдностi з попереднiм 
звiтним перiодом органiзацiйна структура  не  змiнювалась. 
 
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 працiвникiв облiкового складу 248 осiб, за сумiсництвом - 7осiб, 
працiвникiв, якi працюють в умовах неповного робочого часу немає, позаштатних працiвникiв - 
немає. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 12868,3тис. грн. У порiвняннi з попереднiм 
звiтним перiодом фонд оплати працi зменшився  на 4575,3 тис. грн. Кадрова програма 
товариства спрямована на забезпечення пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв: пiдбiр 
кадрiв; пiдвищення квалiфiкацiї; обов'язкове навчання, стажування на пiдприємствi. 
 
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 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку вiдображаються шляхом записiв в регiстрах 
бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики.  
Вибрана облiкова полiтика достатньо освiчує форму облiку i методи оцiнки окремих статей 
звiтностi. 
Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi пiдприємства є зрозумiлiсть, 
доречнiсть, iстотнiсть, правдиве вiдображення, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, 



порiвняннiсть, автономнiсть. Використання основних якiсних характеристик дозволяє 
забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi товариства щодо 
результатiв дiяльностi, фiнансового стану та його змiн. 
Товариство регулярно, але не рiдше нiж один раз на рiк, перевiряє облiкову полiтику, i в разi 
прийняття нових або змiни дiючих стандартiв, переглядає i доповнює свою облiкову полiтику 
належним чином. 
Основнi положення облiкової полiтики Товариства: 
 Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу; 
- iншi необоротнi матерiальнi активи окремо у звiтностi не видiляються. Вартiсть обє'ктiв, що не 
вiдповiдає визначеному критерiю суттєвостi в момент придбання вiдноситься на витрати; 
- амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом; 
- запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi 
реалiзацiї; 
- вибуття виробничих запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi; 
- нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз платоспроможностi окремих 
дебiторiв; 
- витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 
квалiфiкацiйного активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або 
для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, 
поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. 
Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупний дохiд того перiоду, в якому 
вони понесенi; 
- нарахування забезпечень виплат вiдпусток здiйснюється у момент виникнення зобов'язань. 
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом протягом строку їх 
корисного використання, про що зазначено в наказi про облiкову полiтику пiдприємства. 
У статтi "Основнi засоби" вiдображається вартiсть матерiальних активiв, якi товариство утримує 
з метою використання їх у процесi виробництва, постачання товарiв, наданнi послуг, для 
здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) 
яких бiльше одного року та вартiстю бiльше 6000,00грн. 
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс товариства за первiсною вартiстю. 
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. 
Первiсно пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. 
Запасами Товариство вважає активи, якi утримуються для подальшого перепродажу або 
перебувають в процесi виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються 
для споживання пiд час виробництва, виконання робiт, надання послуг в умовах звичайної 
господарської дiяльностi. 
Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вибуттi сировини, 
матерiалiв, напiвфабрикатiв та iнших виробничих запасiв - за методом середньозваженої 
собiвартостi. 
 
 
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  
Товариство спецiалiзується на виробництвi машин та устаткування для переробки зернових та 
зернобобових культур. Основнi види продукцiї: агрегатнi машини та крупоцехи продуктивнiстю 
7, 15, 50 т/добу, крупоцехи продуктивнiстю 7-15 т/добу, навантажувач продуктивнiстю 110 
т/год, камневiдбiрник продуктивнiстю 6-9 т/год., дробарки, преса, iнше обладнання та 
запчастини до нього. 
Все обладнання що виробляє товариство  користується попитом у споживачiв i в деякiй мiрi 
залежить вiд сезонностi виробництва зернових те зернобобових культур. Обсяги заказiв 
збiльшуються з квiтня по листопад мiсяць. З листопада по квiтень вiдбувається незначний спад в 
попитi на продукцiю товариства.  Готова продукця товариства металоємка, що змушує постiйно 
коригувати цiну через рiст цiни на метал. 
 На внутрiшньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренцiя з боку iноземних 
виробникiв (Туреччина, Данiя, Росiя та iншi). Для ефективного збуту готової продукцiї в 
товариствi використовуються рiзнi методи продаж, в тому числi попереднi замовлення, продаж 
по передплатi, продаж з акредитивною формою оплати та iнше. 
 Назрiла необхiднiсть передбачити розробку нормативної бази для можливостi надання 
обладнання у лiзинг за кордон. 
Для збереження обсягiв виробництва на досить високому рiвнi розробленi заходи по виконанню 
плану економiчного розвитку товариства, якi включають заходи по розробцi нової технiки та 
новiтнiх технологiй. Разом з тим виконання планiв впровадження нової технiки i новiтнiх 
технологiй в значнiй мiрi буде залежати вiд кон'юктури ринку, в першу чергу на зерно, а також 
на переробне обладнання. При перевиробництвi зерна i падiння на нього цiн може вiдбутися i 
падiння обсягiв виробництва. 
Для покращення фiнансово-економiчного стану пiдприємства розроблена програма дiй: 
розширення номенклатури. 
Цiнова полiтика: утримання, по можливостi, стабiльними цiни. Iз цiєю метою впровадження 
нових енергозберiгаючих та ресурсозберiгаючих технологiй. 
Якiсть: необхiднiсть впровадження нових технологiй, поповнення верстатного парку новим 
обладнанням, пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв. 
Сервiсне обслуговування - створення дилерської мережi та баз комплектацiї на Українi та за її 
межами. 
 
 
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  
Протягом 5 останнiх рокiв були такi придбання та вiдчуження. 
    У 2015 роцi   надiйшло основних засобiв на суму 167 тис. грн., вибуло основних засобiв на 
суму 16 тис.грн. У 2016 роцi надiйшло основних засобiв на суму 107 тис. грн, вибуло на суму 
895 тис. грн. Основнi вiдчуження це клуб 293 тис. грн, та земельна дiлянка  вартiстю 360 тис. 
грн. У 2017 роцi надiйшло основних засобiв на суму 1554 тис. грн., вибуло на суму 1451 тис. 
грн. У 2018 роцi  основнi вiдчуження котельня, компресорна станцiя, хлорна станцiя, 
овощесховище, кисневовуглекислий блок на суму 3134 тис. грн.та земельна дiлянка вартiстю 
700 тис. грн. За звiтний перiод  надiйшло основних засобiв на суму  2442 тис. грн., вибуло 



основних засобiв на суму  14519 тис.грн. 
 Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбання, пов'язаних з її 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 
Первiсна вартiсть основних засобiв  на початок звiтного перiоду складає 67175,8 тис.грн., на 
кiнець 55754,1тис. грн. Знос  основних засобiв на кiнець року  становить 42096 тис. грн., ступiнь 
зносу 75,5%. Частину основних засобiв передано в оренду.  
 
 Планiв щодо капiтального будiвництва , значне розширення або удосконалення основних 
засобiв немає.  Екологiчнi питання не впливають на використання активiв. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Основнi проблеми, що виникають та мають значний вплив на дiяльнiсть пiдприємства це 
пов'язанi iз зниженням платоспроможностi потенцiйних споживачiв, з податковою полiтикою, 
кредитуванням виробництва, проходженням митних процедур при експортно-iмпортних 
операцiях, значне зменшення експорту . Цi проблеми призвели до зниження обсягiв 
виробництва i питомої ваги експорту у структурi реалiзацiї продукцiї пiдприємтсва.Пiдвищення 
витрат на енергоносiї у зимовий перiод, рiзке зростання цiн на продукцiю металургiйного 
комплексу, нестабiльнiсть на ринку зерна позначились на падiннi попиту на продукцiю та 
призвело до  збiльшення витрат пiдприємства. На внутрiшньому ринку та у країнах СНД значно 
зросла конкуренцiя з боку iноземних виробникiв (Туреччина, Данiя, та iншi). Пiднiмати цiни на 
продукцiю недоцiльно тому, що втрачаються постiйнi споживачi, а збереження стабiльних цiн 
робить продукцiю пiдприємства збитковою.Важливим є вирiшення питання оперативного 
повернення державою ПДВ по експортних операцiях. Важливим є вирiшення питання 
оперативного повернення державою ПДВ по експортних операцiях. Для пiдтримки експорту 
необхiднi додатковi витрати. Цi витрати повиннi компенсуватися за рахунок податкових пiльг. 
Назрiла необхiднiсть передбачити розробку нормативної бази для можливостi надання 
обладнання у лiзинг за кордон. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень 
Товариством не вивчено 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Пiдприємство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування та самоокупностi. У 
звiтному перiодi товариство користувалося кредитами банкiв, iнвестицiй не залучало, не 
випускало облiгацiй. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента 
полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, 
змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як 
суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй 
дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 



періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
У звiтному перiодi  вартiсть укладених договiр складала  10901 тис. грн. Усi договори виконанi, 
невиконаних договорiв немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Для збереження обсягiв виробництва на досить високому рiвнi розробленi заходи по виконанню 
плану економiчного розвитку товариства у 2020 роцi, якi включають у себе заходи по розробцi 
нової технiки та новiтнiх технологiй: - впровадження у виробництво багатофункцiональної мiнi 
комбiкормової установки Р 6- ММКУ-1,5, змiшувача горизонтальної порцiйної дiї стрiчковий 
Р6-СГПЛ -1000, цеху по виробництву премiксiв та бiовiтамiнних добавок Р6-ЦПП-БДВ-2, котла 
опалювального водогрiйного Р6-КОВП-25Д, плющильного верстата ПС-600; - впровадженя у 
виробництво вертикальної сушарки ВС-10М; - агровiбрацiйної сушарки АВС; сепаратора Р6-
СВС-6.Разом з тим, виконання планiв впровадження нової технiки i новiтнiх технологiй в 
значнiй мiрi буде залежати вiд кон'юктури ринку, в першу чергу на зерно, а також на переробне 
обладнання. При перевиробництвi зерна i падiння на нього цiн може вiдбутися i падiння обсягiв 
виробництва. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Витрат на дослiдження та розробку у звiтному перiодi не було 
 
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 
   У 2017 роцi  чистий дохiд вiд реалiзацiї становив 64753,9 тис. грн. , у 2018 роцi - 84708,6 тис. 
грн., у 2019 роцi  чистий дохiд вiд реалiзацiї значно скоротився i становив 31001,6 тис. грн.  За 
результатами дiяльностi За 2017 рiк товариство отримало чистий прибуток в сумi 3754,9 тис. 
грн. У 2018 роцi товариство отримало чистий прибуток в сумi 3697,3 тис. грн. . У 2019 роцi  
товариство отримало 3433,3 тис. грн. чистого збитку. На кiнець звiтного перiоду  непокритий 
збиток на товариствi  становить 9640,8 тис. грн. 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори 
акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв - вищий 
орган управлiння Товариства, Загальнi 

збори скликаються щорiчно до 30 
квiтня наступного за звiтним року. 

 

д/н 

Наглядова рада До складу Наглядової ради входять 
Голова Наглядової ради та  члени 
Наглядової ради. Голова i члени 

Наглядової ради обираються 
Загальними зборами акцiонерiв у складi 

5 осiб термiном на три роки. 

Наглядова рада: Голова Наглядової 
ради- Валендюк Сергiй Леонiдович, 
члени Наглядової ради - Олонiчев 

Андрiй Павлович, Валендюк Лариса 
Пименiвна, Гродецький Андрiй 
Омелянович, Бабич Михайло 

Борисович. 
Ревiзiйна комiсiя До складу Ревiзiйної  комiсiї входять  

Голова Ревiзiйної комiсiї та члени 
Ревiзiйна комiсiя: Голова Ревiзiйної 

комiсiї Остащенко Людмила 



Ревiзiйної комiсiї. Члени Ревiзiйної 
комiсiї обираються Загальними зборами 
товариства  у складi 3 осiб,   термiном 

повноважень на три роки.  

Григорiвна; члени Ревiзiйної комiсiї: 
Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна,  Воронюк 

Лiна Володимирiвна. 

Генеральний 
директор 

Генеральний директор обирається 
Наглядовою Радою Товариства на 

невизначений строк до припинення 
його повноважень за рiшенням 

Наглядової ради i здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства.  

Генеральний директор - Григоренко 
Олександр Михайлович 

 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Григоренко Олександр Михайлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1959 
5) Освіта 
 Вища, закiнчив Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут 
6) Стаж роботи (років) 
 43 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 голова правлiння ПАТ "Полтавамаш", Генеральний директор  ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод", Протягом останнiх 5 рокiв  займав посади: голова правлiння ПАТ 
"Полтавамаш", Генеральний директор  ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 04.12.2018, обрано на невизначений строк до припинення його повноважень за рiшенням 
Наглядової ради, 
9) Опис 
              У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. 
 
                 До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення питань, пов'язаних з 
керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним 
зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 
Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу 
посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з 
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, статутом та 
внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
 
              Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України 
<Про акцiонернi товариства>, iншими актами законодавства, статутом Товариства та 
Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з 
Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи 
особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 
 
                 Генеральний директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою: 



 
· вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-
продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо 
на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень; 
 
· приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного 
договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв 
сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, 
договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням 
застави; 
 
· приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного 
бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для 
виконання функцiй Товариства; 
 
· визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв 
Товариства, фiлiй та представництв. 
 
                   Генеральний директор: 
 
· несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а 
також по окремих напрямках;  
 
· вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його 
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства , видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 
 
· веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, 
вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних 
вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення 
суду; 
 
· розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим 
законодавством та цим Статутом; 
 
· органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової 
Ради; 
 
· представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та 
вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; 
 
· вiдкриває рахунки в банках; 
 
· органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає 
працiвникiв Товариства; 
 
· подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти 
про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 
 
· призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, 
заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 



 
· забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим 
колективом Товариства; 
 
· розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних 
пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; 
 
· вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством 
 
 
 
          За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа за звiтний перiод  отримала 
винагороду у виглядi заробiтної плати  в сумi 612394 грн. В натуральнiй формi винагороди не 
отримував. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови 
правлiння ПАТ "Полтавамаш", Генеральний директор ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". 
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi 
злочини немає 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Валендюк Сергiй Леонiдович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1951 
5) Освіта 
 Вища, Київський полiтехнiчний iнститут 
6) Стаж роботи (років) 
 49 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Голова Наглядової ради  ПрАТ "Могилiв-Подiльський  машзавод", Протягом останнiх 5 
рокiв займав посаду  Голови Наглядової ради  ПрАТ "Могилiв-Подiльський  машзавод"  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано Обрано термiном на три роки 
9) Опис 
          Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради 
Валендюка Сергiя Леонiдовича паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленiнським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 21 рiк, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 2,707360%. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки голова Наглядової ради Валендюк Сергiй Леонiдович 
паспорт АА №935396, виданий 10.12.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 
2,70736% 
 



 
 
                  Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та 
головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та Положенням про 
Наглядову Раду. 
 
         Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж 
Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства 
в межах компетенцiї. 
 
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi 
повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з 
законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства. 
 
               До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi 
товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
 
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  
 
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
 



13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi 
товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
 
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
<Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства;  
 
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; 
 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг;  
 
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
статутом Товариства. 
 
   За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала за звiтний перiод 
винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 543838 грн. В натуральнiй формi винагороди не 
отримував.  Загальний стаж роботи 49 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посаду  Голови 
Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод".  Є акцiонером товариства. Посадова 
особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Валендюк Лариса Пимонiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1952 



5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 43 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер,  Протягом 
останнiх 5 рокiв займала посаду: член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", 
пенсiонер 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано Обрано термiном на три роки 
9) Опис 
        Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi. 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Валендюк Лариси Пимонiвни, паспорт АА №935396, виданий 11.03.1999 року Ленiнським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 9 рокiв, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,1122%. 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Наглядової ради Валендюк Лариса Пимонiвна, паспорт 
АА №935396, виданий 11.03.1999 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Могилiв-Подiльський 
машзавод", пенсiонер, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,1122% 
               Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод 
мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу 
Товариства в межах компетенцiї. 
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi 
повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з 
законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства. 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi 
товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 



встановлення розмiру оплати його послуг;  
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi 
товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
<Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства;  
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг;  
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
статутом Товариства. 
 
 За виконання своїх повноважень та обов'язкiв член наглядової ради   за звiтний перiод 
винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 43 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала 
посаду  члена Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", пенсiонер. Не обiймає 
посад на iнших пiдприємствах.   Є акцiонером товариства.  Посадова особа судимостей за 
посадовi та корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бабич Михайло Борисович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 генеральний директор НВО "Агро-СIМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ 
"Могилiв- Подiльський машзавод", Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний 
директор НВО "Агро-СIМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв- Подiльський 



машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано Обрано термiном на три роки 
9) Опис 
         Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Бабич Михайло Борисович, паспорт КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворiвським РВ 
ОМУГУМВС України в Одеськiй областi, на посадi був 2 роки, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 5,0001%. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Наглядової ради Бабич Михайло Борисович, паспорт 
КМ №474545, виданий 02.07.2007 року Суворiвським РВ ОМУГУМВС України в Одеськiй 
областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор НВО "Агро-СIМО-
Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 5,0001%. 
 
                Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод 
мiж Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу 
Товариства в межах компетенцiї. 
 
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi 
повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з 
законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства. 
 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi 
товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  



 
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  
 
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi 
товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
 
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
<Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства;  
 
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; 
 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг;  
 
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
статутом Товариства. 
 
 



 
За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала  за звiтний перiод 
винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 29963 грн.. В натуральнiй формi винагороди не 
отримував. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: 
генеральний директор НВО "Агро-СIМО-Машбуд", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв- 
Подiльський машзавод". Займає посаду генеральний директор НВО "Агро-СIМО-Машбуд", що 
знаходиься за адресою м. Одеса, вул. Бугаївська, 46.  Є акцiонером товариства. Посадова особа 
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Олонiчев Андрiй Павлович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1957 
5) Освіта 
 Вища, закiнчив Вiнницький педагогiчний iнститут 
6) Стаж роботи (років) 
 42 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський 
машзавод", Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади:  Генеральний директор ТОВ "КМТ", 
член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано Обрано термiном на три роки 
9) Опис 
      Протягом звiтного перiоду  вiдбувалися змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Олонiчева Андрiя Павловича, паспорт АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленiнським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0000794% 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Наглядової ради Олонiчев Андрiй Павлович, паспорт 
АА №812006, виданий 17.12.2010 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 
протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Генеральний директор ТОВ "КМТ", член 
Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0000794% 
 
          Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж 
Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства 
в межах компетенцiї. 
 
      В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi 
повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з 
законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства. 



 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi 
товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
 
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  
 
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi 
товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
 
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
<Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства;  



 
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; 
 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг;  
 
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
статутом Товариства. 
 
 
 
          За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримав за звiтний перiод  
винагороду у виглядi заробiтної плати  в сумi 27967 грн. В натуральнiй формi винагороди не 
отримував.  Загальний стаж роботи 42 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади:  
Генеральний директор ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський 
машзавод". Iнша посада-Генеральний директор ТОВ "КМТ, що знаходиться за адресою: м. 
Вiнниця, вул. 1 Травня 60.  Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та 
корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гродецький Андрiй Омелянович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1965 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 35 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод.", Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального 
директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод." 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано Обрано термiном на три роки 



9) Опис 
        Протягом звiтного перiоду вiдбувались змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради 
Гродецького Андрiя Омеляновича, паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року 
Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 9 рокiв, володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 7,02734%. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Наглядової ради Гродецький Андрiй Омелянович, 
паспорт АА №171584, виданий 29.03.1996 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: заступник Генерального директора ТОВ 
"КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 7,02734%. 
 
 
 
     Наглядова Рада є органом Товариства, який представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж 
Загальними зборами акцiонерiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства 
в межах компетенцiї. 
 
В перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Наглядовiй радi передаються всi 
повноваження, що вiдносяться до компетенцiї вищого органу управлiння, окрiм тих, що згiдно з 
законодавством України та Статутом, належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв 
акцiонерiв i не можуть бути переданi iншим органам товариства. 
 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства;  
 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв;  
 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України <Про акцiонернi 
товариства>, призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства; 
 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;  
 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  
 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора;  
 



9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди;  
 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;  
 
11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України <Про 
акцiонернi товариства>;  
 
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України <Про акцiонернi 
товариства>; та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;  
 
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;  
 
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України 
<Про акцiонернi товариства>, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 
Товариства;  
 
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства; 
 
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй;  
 
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  
 
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг;  
 
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України <Про акцiонернi товариства>;  
 
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
статутом Товариства. 
 
 
 



   За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримувала  за звiтний перiод 
винагороду у виглядi заробiтної плати в сумi 31022 грн. В натуральнiй формi винагороди не 
отримував. Загальний стаж роботи   35 рокiв. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: 
заступник Генерального директора ТОВ "КМТ", член Наглядової ради ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод."  Займає посаду заступника Генерального директора ТОВ "КМТ", що 
знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул. 1 Травня 60.  Є акцiонером товариства. Посадова особа 
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Остащенко Людмила Григорiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1957 
5) Освіта 
 Середня_спецiальна 
6) Стаж роботи (років) 
 37 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 iнженер з нормування працi ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", Протягом останнiх 
5 рокiв займала посади: нженер з нормування працi , голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано  Обрана термiном на три роки 
9) Опис 
     Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї 
Радько Валентини Iгорiвни, паспорт АА №760689, виданий 29.04.1998 року Могилiв-
Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 12 рокiв, володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Ревiзiйної комiсiї Остащенко Людмила Григорiвна, 
паспорт АА №366482, виданий 05.11.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду iнженер з нормування працi 
ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у 
вiдсотках) - 0,0% 
 
Вiдповiдно до рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 24.04.2019 року обрана термiном 
повноважень на три роки голова Ревiзiйної комiсiї Остащенко Людмила Григорiвна, паспорт АА 
№366482, виданий 05.11.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ України у Вiнницькiй областi, 
протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду iнженер з нормування працi ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод", володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%. 
 
         Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, 
Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою 
Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй 



Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна 
комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, 
аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства 
 
          За виконання своїх повноважень та обов'язкiв посадова особа отримала за звiтний перiод 
винагороду у виглядi заробiтної плати  в сумi 52072грн. В натуральнiй формi винагороди не 
отримувала.  Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: 
нженер з нормування працi , голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". 
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа 
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1955 
5) Освіта 
 Вища. закiнчила Одеський технологiчний iнститут 
6) Стаж роботи (років) 
 38 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", Протягом останнiх 5 
рокiв займала посаду: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано  Обрана термiном на три роки 
9) Опис 
             Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi. 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни, паспорт АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилiв-
Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 12 рокiв, володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0025%. 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Ревiзiйної комiсiї Зiмiна Свiтлана Вiкторiвна, паспорт 
АА №032002, виданий 27.07.1995 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у Вiнницькiй 
областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсi ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машзавод", пенсiонер, володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) 
- 0,0025%. 
            Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, 
Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою 
Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй 
Товариства.Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна 
комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, 
аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства. 
      За виконання своїх повноважень та обов'язкiв    винагороди не отримувала. Загальний стаж 
роботи 38 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 
"Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.  Посадова особа 
судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. 



 
1) Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Воронюк Лiна Володимирiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1961 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж роботи (років) 
 38 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод",  Протягом останнiх 5 
рокiв займала посади: начальник вiддiлу кадрiв, голова профкому, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 
"Могилiв-Подiльський машзавод" 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 24.04.2019, обрано  Обрана термiном на три роки 
9) Опис 
      Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року у зв'язку iз 
закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
Гомiлко Тетяни Олександрiвни, паспорт АВ №123181, виданий 26.04.2000 року Ленiнським РВ 
УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 12 рокiв, володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0000794%. 
 
Вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019 року обраний 
термiном повноважень на три роки член Ревiзiйної комiсiї Воронюк Лiна Володимирiвна, 
паспорт АА № 320767, виданий 02.10.1996 року Могилiв-Подiльським МРВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займала посади: начальник вiддiлу кадрiв, 
голова профкому ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод", володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0%; 
 
    Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  
Перевiрки здiйснюються за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, за власною iнiцiативою 
Ревiзiйної комiсiї, або на вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш як 10% акцiй 
Товариства. Ревiзiйна комiсiя звiтує тiльки перед Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзiйна 
комiсiя має право, за згодою Загальних зборiв акцiонерiв, залучати до своєї роботи експертiв, 
аудиторськi органiзацiї, складає висновки на пiдставi фiнансової звiтностi Товариства.  
 
     За виконання своїх повноважень та обов'язкiв винагороду не отримувала. Загальний стаж 
роботи 38 рокiв.   Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник вiддiлу кадрiв, голова 
профкому, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод". Не обiймає посад на 
iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та 
корисливi злочини немає. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



 Мостовик Лiлiя Василiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1962 
5) Освіта 
 Вища, Одеський iнститут народного господарства 
6) Стаж роботи (років) 
 40 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 головний бухгалтер ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод ",  Протягом 5 останнiх рокiв 
займала посаду:  головний бухгалтер ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод "   
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 30.09.2006, обрано  Обрана на невизначений термiн 
9) Опис 
     Змiн на посадi у звiтному перiодi не вiдбувалось. 
 
    Повноваження виконує згiдно Посадової iнструкцiї для головного бухгалтера -  веде 
бухгалтерський облiк, забезпечує звiтнiсть. 
 
   За виконання своїх повноважень та обов'язкiв  отримала  за звiтний перiод винагороду у 
виглядi заробiтної плати в сумi 141168 грн. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. 
Загальний стаж роботи 40 рокiв.  Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду  головного 
бухгалтера ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод ".   Не обiймає посад на iнших 
пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi 
злочини немає. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Генеральний 
директор 

Григоренко 
Олександр 
Михайлович 

 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Валендюк Сергiй 
Леонiдович 

 341 030 2,707 341 030 0 

Член Наглядової 
ради 

Валендюк Лариса 
Пимонiвна 

 14 129 0,112 14 129 0 

Член Наглядової 
ради 

Бабич Михайло 
Борисович 

 629 830 5,0001 629 830 0 

Член Наглядової 
ради 

Олонiчев Андрiй 
Павлович 

 10 0,0000794 10 0 

Член Наглядової 
ради 

Гродецький 
Андрiй 
Омелянович 

 885 192 7,027 885 192 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Остащенко 
Людмила 
Григорiвна 

 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Зiмiна Свiтлана 
Вiкторiвна 

 315 0,003 315 0 

Член ревiзiйної 
комiсiї 

Воронюк Лiна 
Володимирiвна 

 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Мостовик Лiлiя 
Василiвна 

 315 0,002 315 0 

Усього 1 870 821 14,8511794 1 870 821 0 
 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
      В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в 
звiтному роцi.  
Вся продукцiя, що виробляє Товариство користується попитом у споживачiв i в деякiй мiрi 
залежить вiд сезонностi виробництва зернових та зернобобових культур. Обсяги замовлень 
збiльшуються з квiтня по листопад мiсяць. З листопада по квiтень вiдбувається незначний спад в 
попитi на продукцiю Товариства. 
Готова продукцiя металоємка, що змушує постiйно коригувати цiну готової продукцiї через рiст 
цiни на метал. 
На внутрiшньому ринку та у країнах СНД значно зросла конкуренцiя з боку iноземних 
виробникiв (Туреччина, Данiя, Росiя та iншi). Для ефективного збуту готової продукцiї в 
товариствi використовуються рiзнi методи продаж, в тому числi попереднi замовлення, продаж 
по передплатi, продаж з акредитивною формою оплати та iнше. 
Укладання договорiв на поставку обладнання з НАК "Украгролiзинг" давало пiдприємсиву 
змогу (в окремi роки) реалiзувати продукцiї на суму 4-6 млн.грн. Назрiла необхiднiсть 
передбачити розробку нормативної бази для можливостi надання обладнання у лiзинг за кордон. 
В даний час проводиться пошук ринку збуту продукцiї пiдприємства. 
Так пiдприємством пiдписано протоколи про намiри на поставку обладнання та запчастин, про 
надання послуг по модернiзацiї та ремонту млинних комплексiв, на виготовлення та поставку 
малогабаритного обладнання для пiдприємств-користувачiв республiк Узбекистану, Казахстану 
та Бiлорусь. 
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Звiтний рiк вiдзначався роботою в складних економiчних умовах. За пiдсумками звiтного 2019 - 
го фiнансового року Товариство отримало збиток. Розмiр збитку за 2019 рiк складає 3433,3 тис. 
грн. На роботу Товариства у звiтному роцi суттєво вплинуло скорочення ринку збуту продукцiї, 
товарiв та послуг, що не дало можливiсть отримати бiльш значнi прибутки. 
При всiх проблемах, при досить низькому рiвнi реалiзацiї продукцiї, товарiв та послуг, 
Товариство продовжує свою господарську дiяльнiсть, заборгованостi по податках та 
енергоресурсах немає. 
Для збереження обсягiв виробництва на досить високому рiвнi розробленi заходи по виконанню 
плану економiчного розвитку Товариства, якi включають заходи по розробцi нової технiки i 
новiтнiх технологiй. Разом з тим виконання планiв впровадження нової технiки i новiтнiх 
технологiй в значнiй мiрi буде залежати вiд кон'юк тури ринку, в першу чергу на зерно, а також 
на переробне обладнання. При перевиробництвi зерна i падiння цiн може вiдбутися i падiння 
обсягiв виробництва. 
Для покращення фiнансово-економiчного стану пiдприємства розроблена програма дiй: 
 - розширення номенклатури продукцiї, що виробляється; 
- цiнова полiтика - утримання, по можливостi, стабiльними цiни. Iз цiєю метою впровадження 
нових енергозберiгаючих та ресурсозберiгаючих технологiй; 
- якiсть- необхiднiсть впровадження нових технологiй, поповнення верстатного парку новим 
обладнанням, пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв; 
- сервiсне обслуговування - створення дилерської мережi та баз комплектацiї в Українi та за її 
межами. 
Пiдприємством вибирається стратегiя диверсифiкацiї, тобто загальний вектор росту 
спрямовується одночасно i на обновлення ринку i на обновлення товару. Також покращується 
логiстична дiяльнiсть, головною метою якої є досягнення з найменшими витратами 



максимальної адаптацiї соцiально-економiчної органiзацiї до ринкової кон"юк тури, збiльшення 
своєї частки участi на ринку i досягнення переваги над конкурентами. 
Логiстична концепцiя органiзацiї виробництва на пiдприємствi включає в себе наступнi 
елементи: 
-вiдмова вiд виробництва виробiв(деталей), якi не користуються попитом; 
-вiдмова вiд зайвих запасiв, великих обсягiв  незавершеного виробництва; 
-вiдмова вiд необ?рунтованих норм часу, тарифiв i нормативiв; 
             -розширення та покращення роботи по кооперативним зв"язкам. 
-скорочення непродуктивних витрат до до мiнiмального рiвня та iншi. 
 З метою бiльш ефективного виробництва та скороченню витрат пiдприємством проводиться 
робота по зменшенню та ефективному використанню матерiальних та енергоресурсiв ( оновлено 
лiнiю по виробництву валкiв, проведено замiну iснуючої внутрiшньої мережi освiтлення т.i). 
 
 
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: 
У звiтному перiодi пiдприємством було реалiзовано (по номiнальнiй вартостi) ПрАТ "Арт 
Капiтал" акцiї (Борекс) в кiлькостi 8160 шт на суму 1893120 грн. На фiнансовий результат дана 
операцiя не вплинула. 
Одночасно  придбано в ПрАТ "Арт Капiтал" iнвестицiйнi iменнi сертифiкати (Далiз-Фiнанс) в 
кiлькостi 446 шт на суму 1893120 грн.  
 
 
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 
Завдання та полiтика Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає 
здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з 
фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв 
передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для 
господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових 
ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства;  
- оцiнка повноти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових 
ризикiв;  
- визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими 
видами фiнансових ризикiв.  
Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових 
операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди 
коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Пiдприємство у звiтному роцi не 
використовувавало страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування 
як метод страхування цiнового ризику.  
 
Проблеми невизначеностi, ризикiв i пiдприємництва в iнституцiональнiй теорiї є ключовими як 
на попередньому етапi контрактних вiдносин, так i на стадiї реалiзацiї iнституцiональних форм 
контрактних вiдносин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, iснують на стадiї укладання 
контракту через те, що iснують витрати, пов'язанi зi складанням проекту договору, веденням 
переговорiв i забезпеченням гарантiй угоди. Якщо на всiх цих етапах дiяти ретельно, то буде 
укладено складний документ, який передбачатиме численнi можливi наступнi подiї та 
вiдповiдну адаптацiю до них учасникiв угоди. В iншому разi договiр буде неповним, i сторони 
змушенi будуть доповнювати його у процесi виникнення непередбачених обставин. Ризики, що 



розглядаються як небезпеки, на стадiї виконання контракту спричиненi витратами, пов'язаними 
з неефективною адаптацiєю i коригуванням договору та несвоєчасною реалiзацiєю контракту 
через пропуски в договорi, помилки, упущення й непередбаченi зовнiшнi обставини. Це витрати 
на управлiння економiчною системою. 
 Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 
ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 
основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 
вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 
 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 
iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство 
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 
·- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
·- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 
·- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 
рейтинговою шкалою; 
·- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 
 
Для уникнення кредитного ризику в товариствi: 
1. Дебiторську заборгованiсть зменшують  шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою 
правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, 
листуванням, виставленням претензiй i т.п . 
2. В Товариствi  налагодженi механiзми виконання угод, система облiку та контролю, 
повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок 
3. Для повернення дебiторської заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого 
алгоритму впливу на боржника. 
Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 



на ринку. 
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 
Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 
вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 
фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 
впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 
Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу.  
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести фiрма в результатi 
кон'юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених фiрмою 
при розрахунку податкових платежiв. Таким чином, податковий ризик одночасно належить i до 
групи зовнiшнiх фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв. Податковий ризик включає 
в себе: 
·- ймовiрнiсть додаткових вiдрахувань до бюджету в результатi незапланованого пiдвищення 
податкових ставок; 
·- ймовiрнiсть втрат в результатi прийняття податковою службою рiшень, що зменшують 
податковi переваги, тобто дострокове скасування податкових пiльг; 
·- значне зростання заборгованостi платежiв до бюджету, яке зумовлює не тiльки штрафнi 
санкцiї, але й загрозу зупинення фiскальними органами дiяльностi пiдприємства, арешту його 
рахункiв, вилучення документацiї, пов'язаної з господарською дiяльнiстю пiдприємства, таке 
iнше, що може призвести до лiквiдацiї пiдприємства; 
·- ймовiрнiсть виникнення втрат в результатi податкових помилок, якi виникли з вини 
працiвникiв бухгалтерiї. 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративногоуправлiня Товариством не розроблявся i не затверджувався 
зборами акцiонерiв. 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовувало кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 
юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння  
 



вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Положення кодексу корпоративного управлiння не застосовуються, оскiльки Загальними 
зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався. 
 
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 
Вiдхилень вiд Положення кодексу корпоративного управлiння не було, оскiльки Загальними 
зборами акцiонерiв такий документ не затверджувався. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

чергові позачергові Вид загальних зборів X  
Дата проведення 24.04.2019 
Кворум зборів 67,391817 
Опис Порядок денний: 

 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, 
прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
 
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, затвердження порядку 
голосування на зборах. 
 
3. Звiт Генерального директора Товариства про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 
 
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзiйної 
комiсiї Товариства 
 
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту. 
 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2018 рiк. 
 
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) 
Товариства за 2018 рiк. 
 
8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i затвердження його 
в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової 
редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї Статуту 



 
9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень Товариства: 
"Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". 
 
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв 
Наглядової ради Товариства. 
 
11. Обрання голови та членiв Наглядової ради Товариства. 
 
12. Затвердження умов договорiв з головою та членами Наглядової ради 
Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 
 
13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
15. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї, 
встановлення розмiру їх винагороди. 
 
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 
головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
17. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 
одного року з дати прийняття такого рiшення. 
 
Рiшення по питанням порядку денного: 
 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень  
 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв у складi трьох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Заяць Олена 
Анатолiївна, члени лiчильної комiсiї Разуваєва Наталiя Володимирiвна, 
Мудрак Лiдiя Миколаївна. 
 
Припинити повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї пiсля 
складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на рiчних 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства. 
 
 
 
Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря зборiв, 
затвердження порядку голосування на зборах . 
 
Прийняте рiшення: Затвердити наступний порядок проведення рiчних 
Загальних зборiв акцiонерiв та порядок голосування: 
 
- по всiх питаннях порядку денного провести голосування з використанням 
бюлетенiв, затверджених рiшенням Наглядової ради Товариства i 



засвiдчених пiдписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за 
принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос" окрiм питаннь 11 та 14, 
по яких провести кумулятивне голосування; 
 
- тривалiсть доповiдей не обмежувати; 
 
- обрати головою рiчних Загальних зборiв Дорош Галину Бронiславiвну, 
секретарем - Богородiченко Свiтлану Афанасiївну 
 
 
 
 
 
Питання 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту  
 
 
 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2018 рiк. Визнати роботу 
Генерального директора задовiльною. 
 
 
 
Питання 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi, 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв 
Ревiзiйної комiсiї  
 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї за 
результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2018 роцi. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною. 
 
 
 
Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту  
 
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 
рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. 
 
 
 
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства та рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства за 2018 рiк  
 
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства та рiчну фiнансову 
звiтнiсть Товариства за 2018 рiк. 
 
 



 
Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) 
Товариства за 2018 рiк 
 
Прийняте рiшення: Прибуток отриманий в 2018 роцi направити на 
поповнення обiгових коштiв з метою розвитку виробництва, соцiальної 
сфери та покриття збиткiв минулих перiодiв.  
 
 
 
Питання 8. Внесення змiн до Статуту Товариства та викладення i 
затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на 
пiдписання нової редакцiї Статуту та вчинення дiй щодо державної 
реєстрацiї  
 
Прийняте рiшення: Затвердити змiни до Статуту Товариства i викласти 
його в новiй редакцiї. 
 
- Доручити головi зборiв Дорош Галинi Бронiславiвнi, вiд iменi Загальних 
зборiв акцiонерiв, пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства 
"Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод" в новiй редакцiї.  
 
- Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом 
передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в 
установленому порядку документiв для державної реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський 
машинобудiвний завод" i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також на всi 
iншi дiї, пов'язанi зi змiнами Статуту Товариства. 
 
 
 
Питання 9. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх Положень 
Товариства: "Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову 
раду". 
 
Прийняте рiшення: Привести у вiдповiднiсть до Статуту i чинного 
законодавства та затвердити внутрiшнi Положення Товариства, а саме: 
"Положення про Загальнi збори", "Положення про Наглядову раду". 
 
 
 
Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та 
членiв Наглядової ради Товариства  
 
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової 
ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Валендюка Сергiя 
Леонiдовича, членiв Наглядової ради - Олонiчева Андрiя Павловича, 
Валендюк Лариси Пименiвни, Гродецького Андрiя Омеляновича, Бабича 
Михайла Борисовича 
 



 
 
Питання 11. Обрання голови та  членiв Наглядової ради Товариства  
 
 
 
Прийняте рiшення: Обрати головою Наглядової ради Товариства термiном 
на три роки Валендюка Сергiя Леонiдовича, членами Наглядової ради 
термiном на три роки Олонiчева Андрiя Павловича, Валендюк Ларису 
Пименiвну, Гродецького Андрiя Омеляновича, Бабича Михайла 
Борисовича.  
 
 
 
Питання 12. Затвердження умов договорiв з головою та членами 
Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.  
 
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами 
Наглядової ради в тому числi розмiр їх винагороди 
 
 
 
Питання 13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 
 
Прийняте рiшення: Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї 
Товариства в повному складi: голови Ревiзiйної комiсiї Радько Валентини 
Iгорiвни, членiв Ревiзiйної комiсiї Зiмiної Свiтлани Вiкторiвни, Гомiлко 
Тетяни Олександрiвни. 
 
 
 
Питання 14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства 
 
Прийняте рiшення: Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства 
термiном на три роки: Воронюк Лiну Володимирiвну, Зiмiну Свiтлану 
Вiкторiвну, Остащенко Людмилу Григорiвну. 
 
 
 
Питання 15. Затвердження умов договорiв з головою та членами Ревiзiйної 
комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.  
 
Прийняте рiшення: Затвердити умови договорiв з головою та членами 
Ревiзiйної комiсiї в тому числi розмiр їх винагороди. 
 
 
 
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 
з головою та членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства  
 



Прийняте рiшення: Уповноважити Генерального директора Товариства вiд 
iменi Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори з 
головою та членами Наглядової ради  та Ревiзiйної комiсiї Товариства 
 
 
 
Питання 17. Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш 
як одного року з дати прийняття такого рiшення  
 
 
 
Прийняте рiшення:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 
24.04.2019 року по 24.04.2020 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
товариства та предметом (характером) яких є: 
 
- одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових 
зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших 
банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; 
 
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або 
укладання iнших договорiв; 
 
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства 
та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; 
 
- купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення 
права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
 
-  iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в 
яких воно виступає будь-якою iз сторiн. 
 
При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення 
яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може 
перевищувати 500 000 000,00 грн (П'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок). 
 
 
 
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання 
затверджувалися. У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.. 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 



Депозитарна установа  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

Бюлетенями  (вiдкрите голосування) 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(зазначити) 
У  звiтному перiодi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.  

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків  



простих акцій товариства  

Інше (зазначити) 
У звiтному перiодi 

позачерговi збори не 
скликалися. 

 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: У звiтному перiодi  рiчнi загальнi збори скликалися i вiдбулися 
24.04.2019 року 
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: У звiтному перiодi  позачерговi загальнi збори не скликалися 
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 5 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити) У складi Наглядової ради  комiтети не створенi  

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової ради  
комiтети не створенi  
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 
Наглядової ради  комiтети не створенi  
 
Персональний склад наглядової ради  
 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по 
батькові Посада Так Ні 

Валендюк Сергiй 
Леонiдович 

Голова Наглядової ради X  

Опис:  
Олонiчев Андрiй 
Павлович 

член Наглядової ради X  

Опис:  
Валендюк Лариса 
Пименiвна 

член Наглядової ради X  

Опис:  
Гродецький Андрiй 
Омелянович 

член Наглядової ради X  



Опис:  
Бабич Михайло Борисович член Наглядової ради X  
Опис: Згiдно п.10.3.6. Наглядова рада Товариства складається iз п'яти 

осiб, обраних Загальними зборами акцiонерiв строком на три 
роки, а саме: голова Наглядової ради Товариства Валендюк 
Сергiй Леонiдович, члени Наглядової ради Олонiчев Андрiй 
Павлович, Валендюк Лариса Пименiвна, Гродецький Андрiй 
Омелянович, Бабич Михайло Борисович. Дiючi члени Наглядової 
ради та голова Наглядової ради обранi рiчними Загальними 
зборами акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2019 року(Протокол 
Загальних зборiв вiд 24.04.2019р). 

 
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) 
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична 
особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно 
Генеральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.  

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) 

 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
У звiтному роцi  Наглядова рада проводила багаточисельнi засiдання та приймала вiдповiднi 
рiшення. 
14.01.2019р- приймали рiшення про внесення змiн до умов кредитування ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машинобудiвний завод" 
18.02.2019р - розглянуто пiсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Могилiв-
Подiльський машинобудiвний завод" за 2018р. 



27.02.2019 року прийняли рiшення про призначення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
товариства на 10 год. 00 хв. 24 квiтня 2019 року за адресою: 24000, Вiнницька область, мiсто 
Могилiв-Подiльський, вулиця Вокзальна 4/67, адмiнбудинок, зала засiдань (зала засiдань 
нумерацiї не має). 
 Затвердили проект порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв та проекти рiшень з 
вiдповiдних питань: Затвердили змiст повiдомлення про проведення рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства. Призначили робочi органи рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: голова 
зборiв - Дорош Галина Бронiславiвна, секретар - Богородiченко Свiтлана Афанасiївна. 
 Призначили реєстрацiйну комiсiю у складi трьох осiб: Заєць Олена Анатолiївна, Разуваєва 
Наталiя Володимирiвна, Мудрак Лiдiя Миколаївна. Призначили тимчасову лiчильну комiсiю у 
складi трьох осiб: голова тимчасової лiчильної комiсiї Заєць Олена Анатолiївна, члени 
тимчасової лiчильної комiсiї Разуваєва Наталiя Володимирiвна, Мудрак Лiдiя Миколаївна. 
Рiшенням Наглядової ради доручено генеральному директору отримати вiд Нацiонального 
депозитарiю України облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв Товариства для поштової 
розсилки повiдомлень акцiонерам станом на 04.03.2019 року та для реєстрацiї акцiонерiв 
(представникiв) на зборах станом на 18.04.2019 року 
22.03.2019р прийнято рiшення для надання згоди про вiдновлення кредитної лiнiї 
12.04.2019р вiдбулось засiдання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили: порядок 
денний рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекти рiшень i змiст бюлетенiв для 
голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв товариства , форми i текст та порядок i 
спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв . 
19.04.2019р вiдбулося засiдання Наглядової ради Товариства, на якому затвердили форму i змiст 
бюлетенiв для кумулятивного голосування на рiчних Загальних зборах та внесення в них 
кандидатiв на посади членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Могилiв-Подiльський 
машзавод". 
20.04.2019р прийнято рiшення про затвердження рiчної iнформацiї та рiчного звiту за 2018р 
23.04.2019р розглянуто пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 1 кв.2019р 
06.05.2019р про надання згоди на отримання товариством вiдновлювальної кредитної лiнiї з та 
iншi питання 
06.06.2019р про надання згоди на внесення змiн до Кредитного договору, укладеного мiж АТ 
"Укрексiмбанк" та ПрАТ "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод" 
08.07.2019р Про обрання суб'єкта оцiночної дiяльностi 
18.07.2019р Про затвердження ринкової вартостi майна 
25.07.2019р Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 1 пiврiччя 2019р 
12.10.2019р Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 9-ть мiсяцiв 2019р 
28.02.2020р Про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2019р. 
Iнших нагайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у 
звiтному перiодi не виникало. 
 
 
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) 

 

 



Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 
Згiдно Статуту (п.10.1) - в Товариствi 
одноосiбний виконавчий орган, а саме 
Генеральний директор, який призначається 
Наглядовою радою на не визначений термiн 
до переобрання його Наглядовою радою. 
Генеральним директором Товариства 
призначено Григоренка Олександра 
Михайловича (Протокол Наглядової ради вiд 
14.12.2018 року) 
 
 

До компетенцiї Генерального директора 
належить вирiшення питань, пов'язаних з 
керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до 
виключної компетенцiї Загальних зборiв та 
Наглядової Ради. Генеральний директор 
пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй 
Радi, органiзовує виконання їх рiшень. 
Генеральний директор дiє вiд iменi 
Товариства у межах, встановлених Статутом 
Товариства. Генеральний директор на вимогу 
посадових осiб та акцiонерiв Товариства 
зобов'язаний надати можливiсть 
ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть 
Товариства в межах, встановлених законом, 
Статутом та внутрiшнiми Положеннями 
Товариства. 
Права та обов'язки Генерального директора 
Товариства визначаються Законом України 
"Про акцiонернi товариства", iншими актами 
законодавства, Статутом Товариства та 
Положенням про виконавчий орган 
Товариства, а також контрактом, що 
укладається з Генеральним директором. Вiд 
iменi Товариства контракт пiдписує голова 
Наглядової ради чи особа, уповноважена на 
таке пiдписання Наглядовою радою.  
 Генеральний директор за попереднiм 
письмовим погодженням з Наглядовою 
Радою: 
- вiд iменi Товариства укладає договори та 
iншi угоди (контракти), зокрема угоди 
купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, 
перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, 
оренди тощо на суму, що перевищують 50,0 
тисяч гривень; 
- приймає рiшення про одержання 
банкiвського кредиту, визначення умов 
кредитного договору та договору застави 
щодо порядку кредитування, вiдсоткової 
ставки, прав та обов'язкiв сторiн, передачу пiд 
заставу майна для забезпечення кредиту, 
пiдписання кредитного договору, договору 
застави та iнших документiв, пов'язаних з 
отриманням кредиту та оформленням застави; 
- приймає рiшення по призначенню i 
звiльненню з посади директорiв, головного 
бухгалтера, керiвникiв структурних 



пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, 
необхiдних для виконання функцiй 
Товариства; 
- визначає та затверджує штатний розпис, 
посадовi оклади, тарифи та ставки 
працiвникiв Товариства, фiлiй та 
представництв. 
 Генеральний директор: 
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, 
а також по окремих напрямках;  
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства, в тому числi представляти його 
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi 
Товариства (в межах, обумовлених пунктом 
10.4.5 Статуту), видавати накази та давати 
розпорядження, обов'язковi для виконання 
всiма працiвниками Товариства; 
- веде справи у всiх судових установах за 
всiма правами, наданими законом позивачу, 
вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з 
правом повної або часткової вiдмови вiд 
позовних вимог, визнання позову, змiни 
предмету позову, укладення мирової угоди, 
оскарження рiшення суду; 
- розпоряджається майном Товариства, 
включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим 
законодавством та цим Статутом; 
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень 
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової 
Ради; 
- представляє iнтереси Товариства на 
пiдприємствах, в органiзацiях, установах та 
вiдповiдних державних i громадських 
органах, як в Українi, так i за кордоном; 
- вiдкриває рахунки в банках; 
- органiзовує господарську, комерцiйну та 
iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає 
працiвникiв Товариства; 
- подає на затвердження Наглядовiй Радi 
проекти планiв роботи Товариства, а також 
звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку 
матерiалiв для розгляду Загальними зборами 
акцiонерiв; 
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв 
Товариства, встановлює посадовi оклади, 
заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi 
стягнення; 
- забезпечує розробку, укладання та 
виконання колективного договору з трудовим 
колективом Товариства; 



- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом 
Товариства, керiвниками структурних 
пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в 
забезпеченнi дiяльностi Товариства; 
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства 
згiдно з чинним законодавством. 
Генеральний директор видає накази та iншi 
розпорядчi документи щодо дiяльностi 
Товариства, якi є обов'язковими для 
виконання усiм персоналом Товариства. 
 

Опис Генеральним директором Товариства може 
бути будь-яка фiзична особа, яка має повну 
цивiльну дiєздатнiсть i не є членом 
Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї 
Товариства.  
Генеральний директор обирається 
Наглядовою Радою Товариства на 
невизначений строк до припинення його 
повноважень за рiшенням Наглядової ради i 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 
Товариства.  
Повноваження Генерального директора 
припиняються за рiшенням Наглядової Ради з 
одночасним прийняттям рiшення про 
призначення нового Генерального директора 
або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його 
повноваження.  
Пiдстави припинення повноважень 
Генерального директора встановлюються 
чинним законодавством, а також контрактом, 
укладеним з ним. 
 Порядок прийняття рiшень встановлюється 
Статутом Товариства. Генеральний директор 
вправi без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства, в тому числi представляти його 
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi 
Товариства. 
 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  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?  1 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів так ні 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)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 
інформації 
від імені 
учасників 
фондового 

ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерн
ого 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

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

ні так ні так так 



Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи так ні так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні так ні так так 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік X  
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи  X 
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів  X 

Інше 
(зазначити) 

 

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

№ з/п Повне найменування юридичної Ідентифікаційний код Розмір частки 



особи - власника (власників) або 
прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 
власника (власників) значного 

пакета акцій 

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) 

акціонера 
(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ОМЗ" 

31473060 43,3868 

2 Бабич Михайло Борисович  5,001 
3 Гродецький Андрiй Омелянович  7,027 
4 Мальченко Людмила Миколаївна  9,95 
5 Чайковська Марина Володимирiвна  9,95 

 
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 

12 596 400 2 646 354 Обмежень прав участi та 
голосування акцiонерiв на зборах 
немає окрiм акцiй, власники яких 
особисто не вiдкрили рахунок у 
цiнних паперах в депозитарнiй 

установi. Акцiї акцiонерiв, що не 
уклали з депозитарною установою 

договору про обслуговування 
рахунку в цiнних паперах вiд 
власного iменi, вiдповiдно до 

вимоги пункту 10 Прикiнцевих 
положень Закону України "Про 

депозитарну систему" не 
враховуються при визначеннi 

кворуму i голосуваннi. На рахунку 
емiтента акцiїї як викупленi не 

облiкрвуються. 

 

 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 



звільнення 
 
Наглядова рада. 
Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення 
Загальних зборiв Товариства строком на три роки. Особи, обранi членами Наглядової ради, 
можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 
Повноваження Наглядової ради (крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення рiчних 
зборiв Товариства) припиняються, якщо рiчнi збори Товариства не були проведенi у строк до 30 
квiтня третього року повноважень Наглядової ради, або не були прийнятi рiшення про обрання 
членiв Наглядової ради; затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;  
прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не 
може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства.  
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або представники акцiонерiв. Обрання членiв 
Наглядової ради Товариства здiйснюється шляхом кумулятивного голосування. 
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства складає 5 осiб. Якщо кiлькiсть членiв Наглядової 
ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, обраного 
Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi 
Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. 
Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 
членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв.  
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:  
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;  
2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  
3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, 
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;  
4) у разi визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 
який є представником акцiонера. 
 
Ревiзiйна комiсiя. 
Загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю у складi трьох осiб. Строк повноважень Ревiзiйної 
комiсiї становить три роки. 
Члени Ревiзiйної комiсiї обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа 
фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та з числа юридичних осiб - акцiонерiв. 
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана 
достроково або переобрана пiсля закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно 
Загальними зборами Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї не може бути членом Наглядової Ради 
або Генеральним директором, входити до складу Лiчильної комiсiї. Права та обов'язки 
Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 
 
Генеральний директор. 
Генеральний директор обирається Наглядовою Радою Товариства на невизначений строк до 
припинення його повноважень за рiшенням Наглядової ради i здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю Товариства.  
Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Наглядової Ради з 
одночасним прийняттям рiшення про призначення нового Генерального директора або особи, 
яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.  



Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним 
законодавством, а також контрактом, укладеним з ним. 
 
 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада. 
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:  
1) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що 
вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Законом ; 
11) затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до 
якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
12) затвердження звiту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого 
встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
Загальних зборiв; 
21) формування тимчасової лiчильної комiсiї; 
22) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно 
до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом  
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом ; 
8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; 
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення 
розмiру його винагороди; 
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 
111) розгляд звiту Генерального директора Товариства та затвердження заходiв за результатами 
його розгляду; 
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом ; 
13) обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки 
за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 
договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 
оплати його (її) послуг. 
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 
30 Закону; 
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у 
Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону; 
161) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 
реорганiзацiю та лiквiдацiю; 
162) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 
17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону, у разi 
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 



18) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та 
про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених 
статтею 71 Закону; 
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 
акцiй; 
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 
додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 
розмiру оплати її послуг; 
22) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статей 65 - 65-1 Закону; 
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
Статутом Товариства. 
 Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть 
вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 
встановлених Законом. 
. Наглядова Рада: 
· звiтує перед Загальними зборами Товариства; 
· визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх 
досягнення; 
· забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та 
здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi; 
· визначає способи управлiння Товариством; 
· здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, 
забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, 
перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi; 
· забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв; 
· контролює дiї Генерального директора Товариства по виконанню рiшень Загальних 
зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Генеральним 
директором своїх обов'язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi; 
· визначає органiзацiйну структуру Товариства; 
· затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов'язковими для 
акцiонерiв, а також погоджує за поданням Генерального директора iншi внутрiшнi нормативнi 
акти Товариства та фiлiй i представництв; 
· затверджує за поданням Генерального директора питання про надiлення фiлiй i 
представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та 
затверджує порядок та строки їх передачi; 
· приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об'єднаннях, 
асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, 
склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв), 
· надає Генеральному директору Товариства повноваження щодо участi в установчих 
зборах цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих 
документiв; 
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на 
укладання Генеральним директором Товариства угод на суму, що перевищують 50 000 грн. 
кожна;  
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на 
укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, 
оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi 



нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв 
незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, 
визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту; 
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв; 
· - розглядає та затверджує звiти, якi подають Генеральний директор та Ревiзiйна комiсiя; 
· контролює дiї Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 
iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 
· приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi 
Товариства; 
· подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 
· розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими 
особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення 
порушень; 
· скасовує рiшення Генерального директора, якi прийнятi з перевищенням його 
повноважень; 
· здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора Товариства; 
· заслуховує звiти Генерального директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства з 
окремих питань їх дiяльностi. 
 
Ревiзiйна комiсiя. 
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 
вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних 
зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  
 Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, 
передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.  
 Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. 
Генеральний директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених 
Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.  
 За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 
фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:  
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  
 
Генеральний директор. 
Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi 
представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства. 
До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення питань, пов'язаних з керiвництвом 
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 
Загальних зборiв та Наглядової Ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i 
Наглядовiй Радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 
Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства. Генеральний директор на вимогу 
посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з 
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та 
внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Законом України "Про 
акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про 
виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. 
Вiд iменi Товариства контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке 



пiдписання Наглядовою радою.  
Генеральний директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою: 
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-
продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо 
на суму, що перевищують 50,0 тисяч гривень; 
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору 
та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов'язкiв сторiн, 
передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, 
договору застави та iнших документiв, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням 
застави; 
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного бухгалтера, 
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання 
функцiй Товариства; 
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв 
Товариства, фiлiй та представництв. 
 Генеральний директор: 
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а 
також по окремих напрямках;  
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, 
вчиняти правочини вiд iменi Товариства (в межах, обумовлених  Статутом), видавати накази та 
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, 
вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних 
вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення 
суду; 
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим 
законодавством та цим Статутом; 
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради; 
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних 
державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном; 
- вiдкриває рахунки в банках; 
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає 
працiвникiв Товариства; 
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх 
виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв; 
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує 
працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення; 
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом 
Товариства; 
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв 
та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства; 
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством. 
 Генеральний директор видає накази та iншi розпорядчi документи щодо дiяльностi Товариства, 
якi є обов'язковими для виконання усiм персоналом Товариства. 
 
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 
УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ 
Приватного акцiонерного товариства  



"МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД", 
НКЦПФР 
 
ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI   
 
Iнформацiя про предмет завдання   
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у 
пунктах 1-5 Звiту про корпоративне управлiння Товариства , який є роздiлом пiд лiтерою  Г у 
складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський 
машинобудiвний завод" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 14313398, мiсцезнаходження: 
24000,Україна,  Вiнницька обл.,м.Могилiв-Подiльський, вул. Вокзальна, 4/67, далi - Товариство) 
станом на 31 грудня 2019 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України 
"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV). 
Крiм того, ми частково перевiрили iнформацiю, зазначену в роздiлах пiд лiтерами А, Б,В,Д,Е у 
складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський 
машинобудiвний завод"станом на 31 грудня 2019 року.  
 
Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про 
корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують 
iнформацiю:   
опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 
повноваження посадових осiб емiтента.  
 
Застосовнi критерiї  
Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV 
Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI. 
 
Властивi обмеження  
Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх 
перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в 
обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур. 
 
Конкретна мета 
Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi 
рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до 
вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей. 
 
Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 
представлення iнформацiї у пунктах 1-5 Звiту про корпоративне управлiння Товариства , який є 
роздiлом пiд лiтерою  Г у складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного 
товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод", складеного вiдповiдно вимог статтi 
40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий 
внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що 
не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  
 
Вiдносна вiдповiдальнiсть практикуючого фахiвця 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах у пунктах 



1-5 Звiту про корпоративне управлiння Товариства , який є роздiлом пiд лiтерою  Г у складi 
загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський 
машинобудiвний завод", складеного станом на 31 грудня 2019 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 
Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв. 
Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 
завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є 
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i 
прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри 
користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного 
управлiння за вiдповiдними критерiями. 
Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для 
можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета 
завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на 
оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.  
Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали 
розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до 
завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та 
визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту 
персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.  
На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення 
iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики 
та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого 
викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких 
iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi 
процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної 
ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання. 
 
Застосовнi вимоги контролю якостi 
Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та 
вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану 
полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 
вимог чинного законодавства. 
 
Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог 
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики 
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 
професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 
поведiнки. 
 
 
Перегляд виконаної роботи   
Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.  
Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у  пунктах 1-5 Звiту про корпоративне управлiння 
Товариства , який є роздiлом пiд лiтерою  Г у складi загального Звiту керiвництва Приватного 
акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод"та пiдтверджувальної 
iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства 
на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) 
iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних 
джерел. 



В ходi перевiрки  були використанi данi iз наступних джерел: 
- статут Товариства(Нова редакцiя) затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол  вiд 
24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р за  
№ 11781050031000060   виконкомом Могилiв-Подiльської мiської Ради; 
- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2019 роцi; 
-протоколи засiдань Наглядової ради (Комiтетiв Наглядової ради) Товариства, проведених в 
2019 роцi та в сiчнi-березнi 2020р.; 
- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 року; 
- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця; 
- письмовi запевнення вiд Товариства; 
- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua 
- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань 
usr.minjust.gov.ua; 
- аналiтична система перевiрки та монiторингу контрагентiв Лiга 
- cторiнка в мережi iнтернет фондової бiржi  pfts.ua;  
  - сторiнка Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод" 
в  мережi iнтернет   mpmashzavod@ukr.net. 
 
Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, 
наведеної у  пунктах 1-5 Звiту про корпоративне управлiння Товариства , який є роздiлом пiд 
лiтерою  Г у складi загального Звiту керiвництва. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, 
включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. 
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються 
складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi 
вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього 
контролю Товариства.  
 
Висновок практикуючого фахiвця 
На нашу думку iнформацiя, яка викладена в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства , 
який є роздiлом пiд лiтерою  Г у складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного 
товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод"не мiстить суттєвих викривлень, 
пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI. 
 
 
Пояснювальний параграф 
 
Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-5 
Звiту про корпоративне управлiння, який є роздiлом  пiд лiтерою  Г загального Звiту керiвництва  
Товариства станом на 31 грудня 2019 року.  
Крiм того, ми частково перевiрили iнформацiю, зазначену в роздiлах пiд лiтерами  
А,Б,В,Д,Е у складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-
Подiльський машинобудiвний завод"станом на 31 грудня 2019 року,але ми не висловлюємо 
нашу думку щодо цiєї iнформацiї. 
 
Звiт щодо вiдповiдностi вимогам законодавчих та нормативно-правових актiв щодо 
корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Могилiв-Подiльський 
машинобудiвний завод"   
 



Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння 
дають можливiсть сформулювати судження щодо: 
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про 
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI, Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV та вимогам його статуту;  
- вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння. 
 
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку iншої вiд здiйснення господарської 
дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на 
умовах, визначених чинним законодавством України i статутом Товариства. 
Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб 
забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на 
отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою 
дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому. 
Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв 
акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн 
володiє, та iнших факторiв. 
У корпоративнiй структурi Товариства наявна дiєва Наглядова рада, Генеральний директор, 
рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та 
контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного 
обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. 
Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, 
добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв. 
Вiдповiдно до чинного Статуту пiдприємства (Нової редакцiї )затвердженого загальними 
зборами акцiонерiв (протокол  вiд 24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р за № 
11781050031000060 виконкомом Могилiв-Подiльської мiської Ради Наглядова рада Товариства є 
колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної 
статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також 
контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу - Генеральний директор. 
Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим 
виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  
Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє 
збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, 
забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та 
достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, 
забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення 
незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього 
контролю. 
Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався. 
Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного 
управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв 
корпоративного управлiння.  
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним 
законодавством України вимоги. 
Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування 
кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 
17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 
23.02.2006 року №3480-IV дотримуються. 
Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис 
прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. 



Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV. 
Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, 
iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у 
звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi 
товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV. 
Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на 
фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з 
достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння 
такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. 
Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та 
досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену 
iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння 
ризиками Товариства. 
Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на 
нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 
31.12.2019 року. 
Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в 
перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року.  
Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб 
емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом 
Товариства, (Нової редакцiї )затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол  вiд 
24.04.2019р ), зареєстровано 16.05.2019р . На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає 
вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо 
призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства. 
Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi 
статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi 
вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-
VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб 
Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй. 
 
 
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Файненс 
Лоу Аудiт Груп" 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37922424 
Свiдоцтво АПУ за №4493 видане Аудиторською палатою України 22.12.2011 року (рiшенням 
АПУ№334/3 вiд 01 грудня 2016року продовжено до 01 грудня 2021р.).  
Фактичне  та юридичне мiсце розташування: 21027, м.Вiнниця, вул. Келецька, будинок 51, офiс 
401, тел. (067)433-21-48 
Директор     Гавронська Iрина Юрiївна       
(практикуючий фахiвець) 
Дата складання звiту                              "     02 " квiтня  2020 року 
 
 
 
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 
Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

ТОВ "ОМЗ" 31473060 21018, ., Вінницька 
обл., Ленiнський р-н, 
м. Вiнниця, вул. Л. 
Толстого 17 кв. 1 

5 465 180 43,3868 5 465 180 0 

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

(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) Прості іменні Привілейовані 
іменні 

Чайковська Марина Володимирiвна 1 253 342 9,95 1 253 342 0 
Мальченко Людмила Миколаївна 1 253 342 9,95 1 253 342 0 
Бабич Михайло Борисович 629 830 5 629 830 0 
Гродецький Андрiй Омелянович 885 192 7,0273 885 192 0 

Усього 9 486 886 75,3141 9 486 886 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 12 596 400 629 820,00 Акцiонерами Товариства можуть бути юридичнi особи 
рiзних форм власностi, фiзичнi особи України та iнших 
країн, що набули прав власностi на акцiї Товариства в 
процесi випуску нових акцiй та на вторинному ринку 

цiнних паперiв. 
Кожний засновник Товариства повинен оплатити 

повну вартiсть придбаних акцiй до дати затвердження 
результатiв розмiщення першого випуску акцiй. У разi 
неоплати (неповної оплати) вартостi придбаних акцiй 

до дати затвердження результатiв розмiщення першого 
випуску акцiй Товариство вважається не заснованим.  

До оплати 50 вiдсоткiв статутного капiталу Товариство 
не має права здiйснювати операцiї, не пов'язанi з його 

заснуванням. 
Акцiонери Товариства мають право:  

· на участь в управлiннi Товариством;  
· на отримання дивiдендiв;  

· на отримання у разi лiквiдацiї Товариства 
частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства;  
· на отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства. На вимогу акцiонера 
Товариство зобов'язане надавати йому для 

ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, 
протоколи зборiв; 

· брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i 
голосувати особисто або через своїх представникiв; 

· обирати та бути обраними до органiв 
Товариства; 

· розпоряджатися акцiями, що їм належать, у 
порядку, визначеному чинним законодавством та цим 

Статутом; 
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 
голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 
голосування.  

Власнику простих акцiй надається переважне право 

Публiчну пропозицiю акцiй та допуск 
до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру 
Товариство не здiйснювало 



придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї 
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у 

загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй 
Товариства, що пропонуються їх власником до 

продажу третiй особi не передбачається. Акцiонери 
Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без 
згоди iнших акцiонерiв та Товариства, без обмежень 

розпоряджатись акцiями Товариства, в тому числi 
продавати, чи iншим чином вiдчужувати їх на користь 
iнших юридичних та фiзичних осiб. Акцiонери можуть 

мати також iншi права, передбаченi чинним 
законодавством або рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв. Переважне право Товариства на придбання 
акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником до 

вiдчуження третiм особам, не допускається. 
 Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

· додержуватися установчих документiв 
Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю 

Товариства; 
· виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою 
участю; 

· не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 

У випадку порушення цiєї умови акцiонери несуть 
вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а 

також внутрiшнiми документами Товариства, якi 
регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення 

або дiї, що привели до розголошення комерцiйної 
таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного 

характеру; 
· сплатити вартiсть належних їм акцiй у термiн 

та згiдно з порядком передбаченим установчими 
документами Товариства або договором купiвлi-

продажу; 
· всебiчно сприяти Товариству в його 

дiяльностi; 
· виконувати iншi обов'язки, якщо це 

передбачено чинним законодавством України. 
Акцiонери не вiдповiдають за зобов'язаннями 

Товариства i несуть ризик збиткiв, пов'язаних з 
дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм 



акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-
якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення 

протиправних дiй Товариством або iншими 
 

Примітки: 
 





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 
02.12.2010 152/02/1/10 Вiнницьке 

територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA4000101422 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

0,05 12 596 40
0 

629 820 100 

Опис 
  У звiтному перiодi обiг цiнних паперiв на органiзованих зовнiшнiх та внутрiшнiх фондових ринках не здiйснювався. Заявки на влючення до 
лiстингу/делiстингу фондових бiрж не було. Рiшення про додатковий випуск акцiй Товариством не приймалося. Протягом звiтного перiоду 
акцiї на рахунок Емiтента не викуповувалися.  Щодо акцiй товариства публiчну пропозицiю не здiйснено.  

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 
 

Кількість за типами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 
прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 
Валендюк Сергiй Леонiдович 341 030 2,707 341 030 0 

Бабич Михайло Борисович 629 830 5,0001 629 830 0 
Гродецький Андрiй Омелянович 885 192 7,027 885 192 0 

Усього 1 856 052 14,7341 1 856 052 0 
 

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

передано іншій особі 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за 
якими 

обмежено 
(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
02.12.2010 152/02/1/10 UA4000101422 12 596 400 629 820 9 950 046 0 0 

Опис: 
Кiлькiсть голосуючих акцiй ,  права голосу за якими обмежено немає. 
 Кiлькiсть голосуючих акцiй ,  права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 
 

 



 
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 12 959,9 13 657,5 0 0 12 959,9 13 657,5 
  будівлі та споруди 10 623 11 196 0 0 10 623 11 196 
  машини та обладнання 1 247 1 142,5 0 0 1 247 1 142,5 
  транспортні засоби 11 26,7 0 0 11 26,7 
  земельні ділянки 890 890 0 0 890 890 
  інші 188,9 402,3 0 0 188,9 402,3 
2. Невиробничого 
призначення: 140,8 70,8 0 0 140,8 70,8 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 140,8 70,8 0 0 140,8 70,8 
Усього 13 100,7 13 728,3 0 0 13 100,7 13 728,3 

Опис 

 Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. 
Термiн корисного використання по групам ОЗ: будiвлi - 23 роки, 
споруди - 17 рокiв; транспортнi засоби - 8 рокiв; машини та обладнання 
- 2-8 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв  на початок звiтного 
перiоду складає 67175,8 тис.грн., на кiнець 55754,1тис. грн. Знос  
основних засобiв на кiнець року  становить 42096 тис. грн., ступiнь 
зносу 75,5%. За звiтний перiод  надiйшло основних засобiв на суму  
2442 тис. грн., вибуло основних засобiв на суму  14519 тис.грн. 
Товариством для одержання кредиту, пiд заставу оформлено основнi 
засоби,  на якi є обмеження щодо неможливостi надавати їх в заставу 
пiд iнший кредит та вiдчуження. На кiнець звiтного перiоду 
непогашена частина боргу по кредитам становить 6109,0 тис. грн. 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

12 715,1 16 148,5 

Статутний капітал (тис.грн) 629,8 629,8 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

629,8 629,8 

Опис Вартiсть чистих активiв товариства визначена вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР №485 вiд 
17.11.2004 року i визначається як рiзниця вартостi всiх активiв та всiх зобов'язань за 
даними балансу. 
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою вартiстю чистих  
активiв пiдприємства виражається такою формулою: 
                                         ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де 
ЧАф -  фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв пiдприємства; 
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi; 
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi; 
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень; 



НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу; 
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу оборотних активiв, за  
фактично залишковою вартiстю; 
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть, довгостроковi та  
короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi  у звiтному балансi ); 
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi фiнансовi  
кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть) 
         

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв  ПрАТ складає 12715,1 тис.грн. Статутний капiтал 
товариства дорiвнює 629,8 тис.грн. 
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Могилiв-Подiльський машзавод"  станом на 31.12.2019 
року бiльша за розмiр статутного капiталу , що вiдповiдає вимогам дiючого законодавства 
( статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.) 
та не зобов'язує товариство зменшувати його статутний капiтал або приймати рiшення 
про лiквiдацiю акцiонерного товариства 

 
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 6 109 X X 
у тому числі:  
Короткостроковi кредити 6анкiв 16.07.2018 6 109 20 25.11.2020 
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 240,9 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 181 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 11 597,4 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 18 128,3 X X 
Опис Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року 

становить: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
1630,8 тис.грн; 
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з бюджетом - 240,9 тис.грн 
- зi страхування 714,3 тис.грн 
- з оплати працi 1811,3 тис.грн 
- iншi поточнi зобов'язання - 6610,5 тис. грн. 



 
У звiтному перiодi товариство  користувалося кредитами 
банку, непогашена частина боргу на кiнець звiтного перiоду 
становить 6109 тис. грн.,   вiдсутнi зобов'язаня за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

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 АВМ 7, 15 3 шт. 3553,2 11 3 3553,2 11 
2 КШП 6, 6М 8 шт 2150,6 7 8 2150,6 7 
3 Зап. част 27672 15773,2 51 27672 15773,2 51 
4 Iншi 37 9524,6 31 9524,6 9524,6 31 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
№ з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Матерiальнi витрати 46,3 
2 Оплата працi 19,2 
3 Амортизацiя 3,6 
4 Вiдрахування на соцiальнi 

виплати 
4,7 

5 Послуги стороннiх органiзацiй 8,9 
 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Файненс Лоу Аудiт Груп" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 37922424 
Місцезнаходження 21027, ., Вінницька обл., . р-н,  

м.Вiнниця, вул. Келецька, будинок 51, 
офiс 401 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4493 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.12.2011 
Міжміський код та телефон (067)433-21-48 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Вiдповiдно укладеного договору  

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 
"Файненс Лоу Аудiт Груп"  надала  звiт 
за результатами виконання  завдання  з 
надання впевненостi щодо звiту з 
корпоративного управлiння. 
 

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

Публiчне акцiонерне товариство  
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, ., . р-н, м. Київ,  вул.Тропiнiна 

7Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Рiшення №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - депозитарна 



дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв 
Опис  ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" здiйснює дiяльнiсть 
вiдповiдно до "Правил Центрального 
депозитарiю цiнних паперiв", 
затверджених рiшенням Наглядової 
ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" (протокол вiд 04.09.2013 №4) 
та зареєстрованих НКЦПФР 01.10.2013 
рiшення №2092 зi Змiнами, 
затвердженими рiшенням НКЦПФР № 
443 вiд 08.04.2014 р.  
Вiдповiдно до укладеного договору 
депозитарiй надає послуги щодо 
обслуговування випуску цiнних паперiв 
: прийом на зберiгання глобального 
сертифiкату цiнних паперiв Товариства, 
вiдкриття та ведення рахунку у цiнних 
паперах,виконання операцiй з випуском 
цiнних паперiв на пiдставi 
розпоряджень Товариства. 
 

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

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34355660 
Місцезнаходження 04116, ., . р-н, м. Київ, вул. 

Старокиївська 10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №263416 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон 044 486-91-37 
Факс 044 486-91-37 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку -депозитарна дiяльнiсть.  
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис         Вiдповiдно до укладеного 

договору депозитарна установа 
(зберiгач) надає послуги щодо 
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах 
кожному власнику цiнних паперiв та 
зарахування на них цiнних паперiв за 
розпорядженням емiтента (депонента), 
обслуговування обiгу цiнних паперiв у 
виглядi електронних записiв на 
рахунках у цiнних паперах депонентiв 
та виконання безумовних операцiй з 
управлiння рахунком у цiнних паперах 
за розпорядженнями депонентiв (пiсля 
укладання договору з депонентами про 



вiдкриття та обслуговування рахункiв у 
цiнних паперах); надання депонентам 
виписок пiсля кожної проведеної 
операцiї на рахунку та звiтiв про обiг 
цiнних паперiв за певний перiод за 
розпорядженнями депонентiв; унесення 
змiн до iнформацiї про особу 
депонента; та наданя iнших послуг на 
фондовому ринку, не заборонених 
чинним законодавством України. 
        У звiтному перiодi Депозитарної 
установи Емiтент не змiнював. 
 
 

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

Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03680, . р-н, м. київ, вул. Антоновича 51 

офiс 1006 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 
Міжміський код та телефон 0442875670 
Факс 0442875673 
Вид діяльності Дiяльнiсть з оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасника фондового ринку 

Опис  Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового 
ринку України" особа, уповноважених 
надавати iнформацiйнi послуги на 
фондовому ринку яка здiйснює 
оприлюднення регульованої iнформацiї 
вiд iменi учасника фондового ринку: 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 
 

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

Національної 
комісії з 

цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

Адреса сторінки 
власного веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 24.04.2019 Рiчнi Загальнi збори 

акцiонерiв ПрАТ 
"Могилiв-

Подiльсьикй 
машинобудiвний 

завод". 

500 000 34 918 1 431,93 Загальнi збори 
приймають рiшення 

про попереднє 
надання згоди на 

вчинення 
Товариством 

значних правочинiв, 
в перiод з 24.04.2019 

р. по 24.04.2020 р. 
(включно), вартiсть 
яких перевищує 25 

24.04.2019 http://www.14313398
.pat.ua 



вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними 
останньої рiчної 

фiнансової звiтностi 
товариства та 

предметом 
(характером) яких є: 

одержання 
кредитiв/позик 

(прийняття 
грошових 

зобов'язань), 
гарантiй, 

акредитивiв та/або 
одержання будь-

яких iнших 
банкiвських 

продуктiв/послуг у 
банкiвських 

установах; передача 
майна (майнових 

прав) Товариства в 
заставу/iпотеку 

та/або укладання 
iнших договорiв; 

забезпечення 
виконання 

зобов'язань (в т.ч. 
договору поруки) 
Товариства та/або 

забезпечення зобов 
'язань будь-яких 

третiх осiб; купiвля-
продаж майна (в 

тому числi 
нерухомого майна), 
вiдступлення права 

вимоги та/або 
переведення боргу, 
оренди та лiзингу; 
iншi господарськi 

правочини, якi 
пов'язанi з 
дiяльнiстю 



Товариства i в яких 
воно виступає будь-
якою iз сторiн. При 

цьому гранична 
сукупна вартiсть 

значних правочинiв, 
на вчинення яких 

загальними Зборами 
акцiонерiв надана 

попередня згода, не 
може перевищувати 
500 000 000,00 грн 
(П'тсот мiльйонiв 

гривень 00 копiйок). 
Опис: 
1.Дата прийняття рiшення: 24 квiтня 2019 року. 2. Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Могилiв-Подiльсьикй 
машинобудiвний завод". 3. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
Товариством значних правочинiв, в перiод з 24.04.2019 р. по 24.04.2020 р. (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання 
будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; 
забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов 'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi 
нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких 
воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, на вчинення яких загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не 
може перевищувати 500 000 000,00 грн (П'тсот мiльйонiв гривень 00 копiйок).4. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: 500000 тис.грн. 5. Вартiсть активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 34918 тис.грн. 6. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1431,93%. 7. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 9950046 шт; кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у зборах - 
6705531 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" - 6705531 голосiв; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.  
Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть 
згiдно iз законодавством.Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович  



 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 

суб'єкта малого підприємництва 
КОДИ 

Дата (рік, місяць, 
число) 2020.01.01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МОГИЛIВ-ПОДIЛЬСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД"" 

за ЄДРПОУ 14313398 

Територія Вінницька область, м.Могилiв-Подiльський за КОАТУУ 0510400000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво машин і устатковання для 
виготовлення харчових продуктів і напоїв, 
перероблення тютюну 

за КВЕД 28.93 

Середня кількість працівників, осіб: 248 
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком 
Адреса, телефон: 24000, Вінницька обл., Могилiв-Подiльський р-н, м. Могилiв-Подiльський, вул. 
Вокзальна 4/67, 04337 6-50-57 
 

1. Баланс 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-м 
Код за ДКУД 1801006 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 120,2 
Основні засоби 1010 13100,7 13728,3 
    первісна вартість 1011 68090 56013,4 
    знос 1012 (54989,3) (42285,1) 
Довгострокові біологічні активи  1020 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 2258,5 3,5 
Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 15359,2 13852 
II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 8880,9 6537,1 
    у тому числі готова продукція 1103 1827,9 876,7 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1824,5 2323,6 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1694,4 1514,9 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2736,2 3635,4 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 2255 
Гроші та їх еквіваленти 1165 3811 172 
Витрати майбутніх періодів 1170 207,3 29,2 
Інші оборотні активи 1190 404,4 524,2 
Усього за розділом II 1195 19558,7 16991,4 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 



Баланс 1300 34917,9 30843,4 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 629,8 629,8 
Додатковий капітал 1410 24606,3 21726,1 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9087,6 -9640,8 
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) 
Усього за розділом I 1495 16148,5 12715,1 
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування 
та забезпечення 1595 1981,6 1002,5 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 9139,6 6109 
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 
зобов'язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1366,6 1630,8 
    розрахунками з бюджетом 1620 222,8 240,9 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 472,1 714,3 
    розрахунками з оплати праці 1630 1672,2 1811,3 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 3914,5 6619,5 
Усього за розділом III 1695 16787,8 17125,8 
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Баланс 1900 34917,9 30843,4 
Примітки: У звiтному перiодi основнi засоби за первiсною вартiстю склали - 56013,4 тис.грн, за 
залишковою вартiстю 13728,3  тис. грн. 
Станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 2323,6 
тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках: 
- з бюджетом -1514,9 тис. грн. 
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 3635,4 тис.грн 
Кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року становить: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1630,8 тис.грн; 
Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
- з бюджетом -240,9 тис.грн 
- зi страхування 714,3 тис.грн 
- з оплати працi 1811,3 тис.грн 
- iншi поточнi зобов'язання - 6610,5 тис. грн. 
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток становить 9640,8 тис. грн 
 
 



2. Звіт про фінансові результати 
за 2019 р. 

Форма №2-м 
Код за ДКУД 1801007 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 31001,6 84708,6 

Інші операційні доходи 2120 4777,5 17172,8 
Інші доходи 2240 8885,8 1004 
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 44664,9 102885,4 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (26875,9) (61692,3) 
Інші операційні витрати 2180 (17082,3) (36048) 
Інші витрати 2270 (4140) (1447,8) 
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (48098,2) (99188,1) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -3433,3 3697,3 
Податок на прибуток 2300 (0) (0) 
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -3433,3 3697,3 

Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - це дохiд за вирахуванням вiдповiдних податкiв, зборiв i 
становить за звiтний перiод  31001,6 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи становили 4777,5тис. грн.  Iншi 
доходи 8885,8 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) становить 26875,9 
тис. грн. Iншi операцiйнi витрати 17082,3 тис. грн.  Iншi витрати 4140,0 тис. грн.  
За результатами дiяльностi за 2019 рiк товариство отримало чистий збиток   у сумi 3433,3тис.грн 
 
 
Керівник    Григоренко Олександр Михайлович 
 
Головний бухгалтер   Мостовик Лiлiя Василiвна 



XVI. Твердження щодо річної інформації 
     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 а звiт керiвництва включає достовiрне та 
об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi разом з 
описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими ми стикаємося у своїй господарськiй 
дiяльностi. 
 
       До перевiрки звiту з корпоратвного управлiння та надання  впевненостi  щодо звiту  про 
корпоратвне управлiння Товариства був залучений Аудитор :ТОВ "Аудиторська фiрма 
"ФайненсЛоуАудiт Груп" (код за ЄДРПОУ 379222424).  
 
Аудитор надав наступний висновок :  
 
"На нашу думку iнформацiя, яка викладена в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства , 
який є роздiлом пiд лiтерою  Г у складi загального Звiту керiвництва Приватного акцiонерного 
товариства "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод"не мiстить суттєвих викривлень, 
пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI." 
 
    Рiчна  iнформацiя Товариства за 2019 рiк  була  затверджена  на засiданнi  Наглядової ради вiд 
23.04.2020 року та погоджена для   оприлюднення  на загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 
данних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв та 
власному сайтi Товариства. 
 
 
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
24.04.2019 24.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
 


