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Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік 
 

Цей звіт підготовлено у відповідності до вимог «Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів» затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013р. (зі змінами та 

доповненнями),  Статті 40
1 

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» і є складовою 

частиною Річного звіту Товариства за 2018 рік. 

 

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 
ПрАТ  «ВНП  «Укрзооветпромпостач»  ведеться робота реконструкції виробництва 

та технологічних процесів з метою виробництва товарів за європейськими стандартами. В 

процесі реконструкції ще дві виробничі дільниці, які плануються завершити та сертифікувати 

в 2019 році за стандартами GMP.   

Розробка і випуск нових видів продукції власного виробництва. Розширення 

асортименту продукції на полках відокремлених структурних підрозділів. Залучення до 

співпраці сітьових клієнтів, пропонуючи взаємовигідні умови співпраці. 

Проводяться  акційні знижки на сезонний товар, проводиться реклама через власну 

газету «Здоров’я тварин і ліки» та регіональну пресу. Організація бере участь у 

спеціалізованих виставках : «Агро-2018», Сорочинський ярмарок», виставка-ярмарок кращих 

товарів і послуг малих та середніх підприємств м. Києва, виставка-ярмарок «Київська осінь», 

заплановані різні рекламні заходи на 2019 р.: участь в виставках, конгресах, симпозіумах, 

реклама в засобах масової інформації, виготовлення і розповсюдження рекламної продукції. 

Розширюємо зовнішньо-економічну діяльность.  

Видаємо  з 2004 року всеукраїнський професійний журнал-газету «Здоров'я тварин і 

ліки» через яке проводим всеобуч по професійному застосуванню вепрепаратів, кормів і 

кормових добавок, надаємо консультації.  Щоквартально під сезонні роботи у тваринницькій 

галузі видаємо безкоштовну газету-порадник «Добрий господар» 40-50 тисяч екземплярів 

безкоштовно, як благодійна діяльність. 

 

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента. 
1) опис діяльності підприємства: ПрАТ  «ВНП  «Укрзооветпромпостач» -  юридична  і  

фактична  адреса  товариства:  м. Київ,  вул. Васильківська, 16.  Ідентифікаційний  код  суб’єкта  

підприємницької  діяльності  в  Єдиному реєстрі  підприємств  та  організацій  України,  товариства – 

23524007. 

Товариство має Ліцензію серії АГ № 572855 від  22.06.2011 р. на «Виробництво ветеринарних 

медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами». 

Строк дії  ліцензії необмежений. Оновлена ліцензія № 151 від 13.03.2019 р. «Виробництво 

ветеринарних препаратів». Та Ліцензію серії АБ № 550005 від 28.07.2010 р. на «Надання послуг з 

перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом», видана Міністерством транспорту та 

зв’язку України. Строк дії  ліцензії необмежений. 

 
Ціль підприємства: виробництво ветеринарних  препаратів, кормів та кормових добавок 



високої якості, створювати українському тваринництву умови для виробництва високоякісних 
продуктів харчування тваринного походження, а також працювати на профілактику та не допущення 
захворювань серед тварин. 

Наша філософія: «Якісні ветпрепарати і корми – здорові тварини – якісні продукти 
харчування – здорова нація». 

Сьогодні ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» у своїй структурі має 31 центрів, філій та 
ветеринарних аптек, розташованих у 20 областях, які  забезпечують  споживачів  засобами  захисту  
тварин. Підприємство співпрацює з державними установами ветмедицини, науково-дослідними 
закладами, біофабриками, виробниками і реалізаторами лікарських засобів різних форм власності. 
За останній час структура компанії трансформувалася у відповідності до вимог часу і  на сьогодні  
об’єднує два центральних блоки: 

 перший блок – це виробнича сфера. Започатковано власне виробництво вітчизняних 
лікарських засобів для тварин, що дозволило зменшити імпорт веттоварів. Відпрацьовано 
цілу низку технологічних документацій, що дозволяє в найближчий час впровадження у 
виробництво нових ветеринарних препаратів і працювати з перспективою; 

 другий блок – це сфера сервісу та послуг. Розроблена і успішно впроваджується в життя 
науково-обґрунтована концепція постачання веттоварів безпосередньо до споживача, для чого 
створено регіональні оптові та консигнаційні склади, центри сервісного забезпечення 
тваринництва веттоварами, філії, аптеки та аптечні кіоски, мережу реалізаторів лікарських 
засобів в населених пунктах. 
В результаті, підприємство стабільно забезпечує потреби споживачів у лікувально-

профілактичних засобах, на його складах в наявності є достатня кількість і асортимент зооветтоварів, 
щоб у повній мірі задовольнити ринок і постійно підтримувати надійне епізоотичне благополуччя в 
державі. 

Підприємство має власні виробничі приміщення, обладнання та складські приміщення. 
Встановлене сучасне технологічне обладнання, управління технологічними процесами задіяне в 
автоматичному режимі. Працюють програми забезпечення технологічного контролю. Виробництво 
продукції систематично контролюється згідно з вимогами впровадженої системи управління якості. 

На даний час компанія ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» виробляє 262 SKU ветеринарної 
продукції. Для безпечності та зручності використання вся продукція, яка виробляється, має декілька 
фасовок. 

Споживачі продукції ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»: тваринницькі господарства різних 
форм власності, приватні підприємці, які мають ветаптеки, приватні особи які мають тварин. 

Конкурентні переваги продуктів власного виробництва: продукти високої якості та 
конкурентні за ціною на ринку, що виготовляються на підприємстві за міжнародними вимогами GMP 
(Належна виробнича практика) та ДСТУ ISO 9001:2015 (сертифікат на систему управління якістю № 
UA.ССМ&G-659-18 від 08 лютого 2019 року) та ISO 20 000 НАССР. 

Серед лікарських засобів власної розробки та виробництва є такі, що не мають аналогів у світі  
або є монополістами в Європі. Серед них дев’ять найменувань препаратів для боротьби з екто- та 
ендопаразитами, діючою речовиною яких є природні авермектини, продуковані одним з видів 
непатогенних земляних грибів. Ноу-хау підприємства є оригінальний біопрепарат Актофіт для 
боротьби зі шкідниками сільськогосподарських та декоративних культур. 

Підприємство зареєструвало та випускає: 
 80 ветеринарних препаратів, серед них антибіотики, сульфаніламідні препарати, антисептики, 

дезінфектанти, антигельмінтики, кокцидіостатики, інсекто-акарициди, протимаститні та 
вітамінні препарати; 

 8 діагностикумів для діагнотикики лейкозу, бруцельозу, грипу птахів тощо; 
 2 імунобіологічних препарати; 
 15 препаратів дозволених до застосування МОЗ України, серед них біологічно активні 

добавки, дезінфектант; 
 біопрепарат Актофіт засіб захисту рослин від шкідників. 

 

Споживчі характеристики товарів/послуг: 
 Ветеринарні, імунобіологічні препарати призначені для лікування та профілактики 

захворювань різної етіології у тварин 

 Біологічно активні добавки, дезінфектант призначені для профілактики захворювань у людей 

 Засоби догляду за шкірою рекомендовано застосовувати як лікувально профілактичні засоби 
при захворюваннях шкіри у людей 

 Біопрепарат Актофіт інсекто-акарицид біологічного походження призначений для знищення 
шкідників сільськогосподарських та декоративних рослин. 

В  рамках  реалізації  проекту  закупівля  сировини, субстанцій, матеріалів на виробничі 

потреби. Всі виробничі процеси зведені в єдиний технологічний ланцюг. 

Характеристика каналів збуту продукції власного виробництва на внутрішньому ринку 

України: 



 Власна сітка відокремлених структурних підрозділів та ветеринарних аптек  

 Прямі продажі 

 Інтернет-магазин 

 Дистриб’ютори 
 

Питома вага підприємства на ринку – займаємо понад 10% . 

Сегмент ринку: 

Забезпечуємо продукцією усі регіони України, а також працюємо з країнами ближнього 

зарубіжжя, намагаємося вийти на європейський ринок. 

 

2) результати діяльності: 

ДОХОДИ: 

Валовий  дохід  від  реалізації  товарів,  продукції  (без ПДВ) 147 686 тис. грн. 

В  порівнянні  до  2017 р.  збільшився  на  1 926  тис. грн.  (1,3%) 

в т.ч. експорт  10 806 тис. грн. 
 

Дохід  від інших операцій   9 015 тис. грн.: 

 оренди  (без ПДВ)   2 491 тис. грн. 

 операційної курсової різниці  2 875 тис. грн. 

 кредиторської заборгованості по векселях  3 432 тис. грн. 

 інші  доходи    217 тис. грн. 

В  порівнянні  до  2017 р.  інші операційні доходи збільшилися  на  925  тис. грн.  (11,4%) 

 Страхове   відшкодування  26 тис. грн. 
   

Всього  чистого  доходу  (без ПДВ):  156 727 тис. грн.   

В  порівнянні до 2017 р.  збільшилися  на  2 851 тис. грн.  (1,9%) 

 

ВИТРАТИ: 

1.  Собівартість реалізованої продукції  104  021 тис. грн. 

2. Адміністративні  витрати   18 772 тис. грн. 

3. Витрати  на  збут  33 981 тис. грн. 

4. Інші  операційні  витрати  3 288 тис. грн. 

в т. ч. курсова  різниця  2 818 тис. грн.  

5. Фінансові  витрати  426 тис. грн. 

Всього  витрат:   160 488  тис. грн. 

В  порівнянні до 2017 р.  збільшилися  на  2 851 тис. грн.  (4,56%) 

6. Доходи  від  участі  в  капіталі  та  інші  доходи   334 тис. грн.: 

7. Втрати  від  участі  в  капіталі  та інші   витрати   277 тис. грн.: 
 

Збиток  за  2018 р.  складає  3 704  тис.грн. 

 

Власний капітал станом на 31.12.2018 року включно становить  60 409 тис. грн.  та складається з: 

 Зареєстрований статутний капітал  341 тис. грн.; 

 Додатковий капітал 1 653 тис. грн.; 

 Резервний капітал 23 343 тис. грн.; 

 Нерозподілений прибуток 35 072 тис. грн. 

 

3) ліквідність та зобов’язання.  

Вартість чистих активів приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове 

підприємство «Укрзооветпромпостач» станом на 31.12.2018 року включно, згідно фінансової 

звітності станом на 31.12.2018 року включно, складає – 82 041 тисяч гривень. Вартість зобов’язань, 

згідно фінансової звітності станом на 31.12.2018 року включно, складає – (6 368+15 264) – 21 632 

тисяч гривень. Розрахункова вартість чистих активів дорівнює (82 041-21 632) – 60 409 тисяч гривень. 

Існуючий статутний капітал у сумі 341 тисяч гривень менше ніж вартість чистих активів та не 

підлягає коригуванню згідно статі 155 Цивільного Кодексу України. 

Власний капітал станом на 31.12.2018 року включно становить 60 409 тисяч гривень. 

Зменшення власного капіталу за 2018 рік (64 018-60 409 = 3 717) на суму 3 717 тисяч гривень 

відбулось за рахунок отриманого збитку за 2018 рік в сумі 3 704 тисяч гривень та зменшення 

прибутку на податкові зобов’язання минулих років в сумі 13 тисяч гривень. 
 

 

Інформація щодо вартості чистих активів: 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 60 409 

Статутний капітал (тис. грн.) 341 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 341 
 



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

України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості 

чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства 

мінус різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 

особами. 

Розрахункова вартість чистих активів (60 409 тис.грн.) більше скоригованого статутного 

капіталу (341 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина 

статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. 

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» належить офісне приміщення, складські та виробничі 

приміщення,  обладнання для виробництва ветеринарних препаратів. Основні фонди, які знаходяться 

на балансі підприємства ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», використовуються в процесі 

здійснення діяльності підприємства. 

Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники: 

 Коефіцієнт  абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2018 року включно дорівнює 0,08 (норматив 

–0,2-0,25), що не відповідає нормативному значенню, та показує не достатність ресурсів для 

швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів. 

 Коефіцієнт  загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2018 року включно складає 4,18, що 

у порівнянні з 2017 роком (3,86) збільшився і відповідає нормативному значенню (>1.0, 

збільшення, або 1,0-2,0), коефіцієнт показує можливість підприємства сплатити поточні 

зобов'язання своєчасно. 

 Коефіцієнт платоспроможності (автономії), фінансової стійкості, якій показує питому вагу 

власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на 31.12.2018 

року включно складає 0,74, що у порівнянні з 2017 роком зменшився та відповідає нормативному 

значенню (0,25-0,5). 

 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом або коефіцієнт структури капіталу 

(фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування. Він не збільшився (було 0,33 у 2017 , стало 0,36 станом на 

31.12.2018 р.), відповідає нормативному значенню (>0 збільшення). Це свідчить про не залежність 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування та залежність за рахунок коштів власного 

капіталу (прибутку). 

 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 3,18, що відповідає 

нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечено власними оборотними 

ресурсами. 

 Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу 

використовується для поточної діяльності, вкладена в оборотні засоби або – капіталізована, 

станом на 31.12.2018 року включно складає 0,8, що відповідає нормативному значенню. 

 Аналіз рентабельності підприємства показує, що спостерігається тенденція зменшення прибутку 

від діяльності підприємства в порівнянні з 2017 роком, власний капітал за рахунок рентабельності 

активів в порівнянні з діяльністю за 2017 рік зменшився, рентабельність активів за рахунок 

прибутку в порівнянні з 2017 роком зменшилась. 
 

На підставі аналізу показників фінансового стану Приватного акціонерного товариства 

«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» за 2018 рік, можна зробити висновок про 

реальність та стабільність фінансового стану підприємства. Підприємство може безперервно 

функціонувати як суб’єкт господарювання. 

 

4) екологічні аспекти: Дослідно-експериментальне виробництво призначене для 

відпрацювання нових перспективних технологій в галузі ветеринарної медицини та виробництва 

цілого ряду ветеринарних препаратів. 

Основними джерелами впливу на навколишнє природне середовище в результаті діяльності 

виробництва лікарських препаратів є виділення шкідливих речовин в повітря та водні об’єкти, 

промислові відходи. 

Внаслідок застосування досконалого обладнання та малих обсягів споживання сировини  і 

енергії, ситуація з нанесенням шкоди довкіллю відсутня. Технологічний процес організований з 

урахуванням вимог нормативної документації по охороні навколишнього середовища. 

Дослідно-експериментальне виробництво розташоване в реконструйованих згідно проектної 

документації корпусах підприємства. На ґрунти, рослинний і тваринний світ, геологічне середовище, 

пам’ятки архітектури впливу виробництво не створює.   

В процесі функціонування виробничих дільниць підприємства утворюються технологічні та 

господарсько-побутові стічні води, тверді відходи та газові викиди систем теплопостачання. 

Джерелом водопостачання підприємства є міська мережа водопроводу діаметром 100 мм, 



згідно договору з ПАТ «Київводоканал». Відвід каналізаційних стоків передбачено самопливом в 

міський каналізаційний колектор, згідно умов на скид стічних вод у систему каналізації м. Києва.   

Концентрація і кількість забруднень стічних вод не перевищує гранично допустимих норм  та 

відповідає «Правилам приймання стічних вод підприємств у систему каналізації», що 

підтверджується протоколами вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод згідно 

договору з ПАТ «Київводоканал» на проведення контролю за якість стічних вод. Періодично 

проводиться планове гідродинамічне очищення каналізаційної системи, що знаходиться на балансі 

товариства.  

Відходи зберігаються на об’єкті з додержанням санітарно-гігієнічних, екологічних норм.  На 

вивіз та утилізацію відходів підприємством укладено відповідні договори. Відходи комунальні 

(міські) змішані вивозяться та знешкоджуються філіалом «Завод Енергія» Київенерго, відходи 

одержані в процесі очищення вулиць, місць загального користування ПАТ «Київспецтранс». 

Відпрацьовані люмінісцентні лампи складаються в спеціальну тару з подальшим вивезенням на 

демеркурізацію в ТОВ «Тарком Екосервіс». Щорічно проводиться інвентаризація відходів з 

подальшим отриманням декларації про відходи, яка реєструється в управлінні екології та природних 

ресурсів. 

Теплопостачання підприємства здійснюється від двох газових топкових, які працюють на 

природному газі. Також на території облаштована резервна твердопаливна котельня. Гранично-

допустима концентрація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлена в дозволі 

на викиди стаціонарними джерелами. Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, виконані з 

урахуванням звіту по інвентаризації забруднюючих речовин з проведенням еколого-теплотехнічних та 

режимно-налагоджувальних випробувань, що дозволило відрегулювати оптимальні режими роботи 

парових котлів з мінімальними тепловими втратами та мінімальними викидами забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря з продуктами згоряння. 
 

5) соціальні аспекти та кадрова політика: відповідно до штатного розпису загальна 

кількість працівників ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  складає 221 особу, з них 33 жінки 

займають керівні посади. 

Створення конкурентоспроможного підприємства завжди пов’язано з якісно сформованою і 

врегульованою кадровою політикою, яка  виступає ядром системи управління персоналом. 

Основною метою кадрової політики підприємства є підвищення ефективності управління 

персоналом шляхом створення ефективної системи управління персоналом, спрямованої на 

отримання максимального прибутку й забезпечення конкурентоспроможності, що ґрунтується на 

економічних стимулах і соціальних гарантіях та сприяє гармонійному поєднанню інтересів 

працівників і роботодавця. 

Важливою умовою успішної діяльності підприємства є навчання та розвиток персоналу. 

Регулювання взаємовідносин між роботодавцем і працівником з питань охорони праці 

здійснюється Колективним договором. 
 

6) Дослідження та інновації: у ПрАТ “ВНП “Укрзооветпромпостач” розроблена конкретна 
науково-обґрунтована програма значного розширення номенклатури виробів. На основі наукових 
розробок виготовлено цілий ряд нових ветеринарних препаратів, які не мають аналогів. 

Згаданою програмою окреслено подальший розвиток і розширення власного виробництва 
особливо необхідних ветеринарних препаратів. З цією метою ведеться реконструкція приміщень і їх 
перебудова. 

Триває формування матеріальної бази для виробництва ветеринарних препаратів відповідно 
до загальноєвропейських вимог GMP та стандартів ISO. Розширюються зовнішньоекономічні зв’язки 
з підприємствами країн далекого та близького зарубіжжя. 

Впроваджуються науково-обґрунтована концепція і програма сервісного постачання 
веттоварів безпосередньо споживачу, що зумовлює взаємну відповідальність між ланками єдиного 
ланцюга: виробник лікарських засобів – кваліфікований постачальник – постійний  споживач. 

 

7)      Фінансові   інвестиції  ПрАТ  "ВНП "Укрзооветпромпостач"  станом на 31.12.2017 р. 
складали 1786 тис. грн., станом  на 31.12.2018 р. 1843 тис. грн. За 2018 рік відбулося збільшення на 57 
тис. грн. 

Рух інвестицій за 2018 р. обумовлений їх переоцінкою за справедливою вартістю згідно вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток». 

3. Зазначте інформацію 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: 
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; 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів  та не вчиняло правочинів 

щодо похідних цінних паперів.  
 

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

ризику грошових потоків. 
Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів 

щодо похідних цінних паперів. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) зробіть посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент: 

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим річними 

загальними зборами акціонерів від 30.03.2011 р. 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати: 

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, «Принципами 

корпоративного управління»,  які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги: 

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України  протягом 

звітного періоду не було. 
 

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: 

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України  протягом 

звітного періоду не було. 
 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 05.04.2018 

Кворум зборів** 98,60% 

Опис 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

3. Затвердження регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

4. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетеня (-iв) для голосування на 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

5. Розгляд звiту Голови правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2017 рiк та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту. 

6. Розгляд звiту Наглядової ради про дiяльнiсть за 2017 рiк та затвердження заходiв за 

результатами розгляду звiту. 

7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства, складеного за результатами 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк та прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду. 

8. Затвердження пiдсумкiв фiнансового 2017 року, рiчного бухгалтерського балансу та 

фiнансового звiту Товариства за 2017 рiк. 

9. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, передбачених 

законом. 

10. Затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї. Призначення уповноваженої особи на 

здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту. 

11. Затвердження внутрiшнiх положень товариства в новiй редакцiї. 

12. Прийняття рiшення про внесення змiн до умов контракту з Головою правлiння 

Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої 

пiдписувати контракт. 

13. Прийняття рiшення про внесення змiн до умов контракту з Головою Наглядової ради 

Товариства, встановлення розмiру винагороди, обрання особи, уповноваженої 

пiдписувати контракт. 

14. Затвердження умов контракту з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди, 

обрання особи, уповноваженої пiдписувати контракт. 



15. 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. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв. 

16. Уповноваження Наглядової ради Товариства на схвалення отримання кредитiв у 

банкiвських установах: АТ  «ПроКредит Банк» , ПАТ «КБ Приватбанк»  у 2018 - 2019 

роках. 

17. Уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рiшень / рiшення щодо 

вiдкриття / закриття окремих вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства. 

 

РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб в наступному складі:  

- Голова лічильної комісії – Брянцева Ірина Олександрівна. 

- Член лічильної комісії – Верходанов Олександр Аркадійович. 

- Член лічильної комісії – Підгорна Ірина Вікторівна. 

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів. 
 

2. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Лісовенко Катерину Василівну та 

Секретаря Загальних зборів акціонерів – Василишина Андрія Андрійовича. 
 

3. Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів: 

Доповідь з питань порядку денного – до 15 хвилин. 

Обговорення питань порядку денного – до 10 хвилин. 

Виступи – до 5 хвилин. 
 

4. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня(ів) для голосування на 

загальних зборах акціонерів Товариства. 

     Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться 

виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були 

затверджені відповідно до чинного законодавства, та які були видані учасникам 

загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. 

     Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, 

засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії. Бюлетень повинен бути 

засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, 

якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох 

аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується 

акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається 

недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він 

відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка. 
 

5. Затвердити звіт Правління за 2017 рік. Основними напрямками діяльності Товариства на 

2018 рік визначити розширення мережі дистрибуції та укладення договорів з 

контрагентами – прямі продажі, розширення роздрібної сітки. 
 

6. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. 
 

7. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік. 
 

8. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік. 
 

9. здійснити розподіл прибутку Товариства за наслідками господарської діяльності в 2017 

році у розмірі 156 000 гривень наступним чином: 

- 100 % прибутку в розмірі 156 000 гривень спрямувати на поповнення обігових 

коштів Товариства. 
 

10. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. 

Уповноважити юрисконсульта Верходанова Олександра Аркадійовича на здійснення дій 

з державної реєстрації Статуту. 
 

11. Затвердити в новій редакції: 

1) Положення про Правління; 

2) Положення про Наглядову раду; 

3) Положення про ревізора. 

12. Затвердити зміни до умов контракту з Головою правління Товариства, встановити 

розмір винагороди шляхом їх схвалення з 02 січня 2018 року. Уповноважити Голову 

Наглядової ради Василишину Таїсу Василівну на підписання змін до контракту з 

Головою правління. 
 

13. Затвердити зміни до умов контракту з Головою Наглядової ради Товариства, встановити 

розмір винагороди шляхом їх схвалення з 02 січня 2018 року. Уповноважити Голову 

правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання змін до контракту з Головою 

Наглядової ради. 
 

14. Затвердити умови контракту, що укладений з Ревізором Товариства, встановити розмір 

його винагороди шляхом їх схвалення з 02 січня 2018 року. Уповноважити Голову 



правління Ніколайчук Любов Вікторівну на підписання контракту з Ревізором 

Товариства. 
 

15. надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством згідно Статуту і ч. 2, 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» в 

період з 05 квітня 2018 року по 04 квітня 2019 року (включно) та предметом / 

характером яких є: 

- одержання Товариством кредитів / позик, прийняття грошових зобов’язань, 

гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів, послуг 

у банках тощо, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом, 

перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової 

звітності Товариства, - із встановленням їх граничної сукупної вартості у сумі не більше 

21 288 250,00 гривень.; 

- передача майна / майнових прав Товариства у заставу / іпотеку та / або укладання 

інших договорів забезпечення виконання зобов’язань Товариства, у т.ч. договорів поруки 

та / або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб, якщо ринкова вартість майна 

або послуг, що може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх 

граничної сукупної вартості у сумі не більше 21 288 250,00  гривень.; 

- договори купівлі-продажу майна, у т.ч. нерухомого майна, матеріалів, запчастин, 

продукції, договори надання послуг, відступлення права вимоги та / або переведення 

боргу, оренди, лізингу, доручення та інших, якщо ринкова вартість майна або послуг, що 

може бути їх предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними 

останньої річної фінансової звітності Товариства, - із встановленням їх граничної 

сукупної вартості у сумі не більше 21 288 250,00  гривень. 

Затвердити, що правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються 

у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення 

договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою 

радою Товариства згоди на їх вчинення. 

Надати повноваження в період з 05 квітня 2018 року по 04 квітня 2019 року (включно) 

щодо визначення істотних умов правочинів та підписання документів, пов’язаних з 

укладенням значних правочинів, Голові правління Товариства Ніколайчук Любові 

Вікторівні, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у 

випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення 

Загальних зборів акціонерів. 

Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді 

Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних 

правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких 

правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної 

фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 
 

16. Схвалити отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ 

«Приватбанк» у 2018 – 2019 роках. 

Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо схвалення 

отримання кредитів у банківських установах: АТ «ПроКредит Банк», ПАТ КБ 

«Приватбанк» у 2018 – 2019 роках. 

Надати право (уповноважити) Голову правління Ніколайчук Любов Вікторівну 

укладати від імені Товариства договори з АТ «ПроКредит Банк» та ПАТ КБ 

«Приватбанк» на отримання кредиту у 2018-2019 роках строком на дванадцять місяців з 

моменту підписання договору. 
 

17. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення щодо відкриття або 

припинення діяльності окремих відокремлених підрозділів Товариства у випадку 

виникнення такої потреби протягом одного року з моменту прийняття цього рішення. 
_____________________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. ** У відсотках до загальної кількості голосів. 

 

 

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) д/н 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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  X 
___________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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) д/н 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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) 
Позачергові збори не 

скликалися 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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 
X 

Інше (зазначити) 
Позачергові збори не 

скликалися 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 

непроведення Чергові збори відбулися. 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення Позачергові збори не скликалися 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 

 
Кількість 

осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 3 

Членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 

 Так* Ні* 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 



Інші (зазначити) 
Комітети в складі 

наглядової ради відсутні 
____________ 
* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме 

комітетів наглядової ради Комітети в складі наглядової ради відсутні 

Персональний склад наглядової ради: 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
Незалежний член 

Так* Ні* 

Василишина Таїса Василівна  Голова Наглядової Ради  X 

Ніколайчук Олексій Павлович Член Наглядової ради  X 

Василишин Андрій Андрійович Член Наглядової ради  X 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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 

Інші (зазначити) д/н 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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) 
Положення про Наглядову 

раду 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень  
За звітний рік, товариством проведено 7 засідань Наглядової ради, на яких розглядались  

питання: 

1. Продаж приміщення та земельної ділянки в смт. Білокуракине; 

2. Ліквідація Тарутинської філії ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»; 

3. Отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від акціонерів; 

4. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів; 

5. Затвердження порядку денного та бюлетенів на загальні збори акціонерів; 

6. Зміни в складі Правління; 

7. Списання заборгованості. 

 

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  

Інші (зазначити) д/н 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правління 

Ніколайчук Любов Вікторівна 

1) діє без довіреності від імені Товариства та представляє інтереси Товариства 

в межах повноважень, встановлених Статутом, рішеннями Загальних зборів 
та Наглядової ради Товариства в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, судових, правоохоронних, контролюючих органах, 
підприємствах, установах та організаціях будь-якої форми власності, у 

відносинах з юридичними особами, суб’єктами господарювання та 
фізичними особами; 

2) має право передоручати в межах своїх повноважень іншим юридичним або 
фізичним особам представлення інтересів Товариства та вчинення певних 

правочинів від імені Товариства шляхом видачі їм довіреностей; 
3) розподіляє обов’язки між членами Правління, скликає засідання 

Правління, визначає їх порядок денний та головує на них, забезпечує ведення 

протоколів засідань; 

4) формує адміністрацію Товариства та трудовий колектив згідно 
організаційної структури; 

5) затверджує штатний розпис та вносить до нього зміни; визначає розмір 
заробітної плати працівників Товариства з урахуванням норм чинного 

законодавства; 

6) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства; вживає заходів 
щодо притягнення до дисциплінарної, кримінальної, матеріальної 

відповідальності працівників Товариства за порушення чинного 
законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових 

інструкцій та інших розпорядчих документів; 
7) вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання 

працівників Товариства в межах фінансування, погодженого з Наглядовою 
радою Товариства на відповідний рік; 

8) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Товариства, 
видає ненормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, 

обов’язкові для всіх підрозділів і працівників Товариства; 
9) керує поточними справами Товариства з урахуванням Статуту, внутрішніх 

положень Товариства та чинного законодавства України; 
10) відкриває від імені Товариства у банках поточні та інші рахунки; 

11) розпоряджається грошовими коштами Товариства на цілі, що обумовлені 
затвердженим планом фінансового розвитку Товариства на відповідний рік; 

12) за рішенням Правління списує з балансу Товариства основні засоби та 
інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально 

застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, 

зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як 
нестача, відповідно до чинного законодавства; 

13) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку 
(з одночасним повідомленням про таке рішення Голови Наглядової ради); 

14) направляє у відрядження працівників Товариства, визначає розмір 
добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо 

граничних витрат на відрядження; 

15) представляє інтереси Товариства під час проведення колективних 

переговорів і укладення колективного договору у порядку, передбаченому 
чинним законодавством України; 

16) виносить на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради Товариства 
будь-які питання та пропозиції щодо роботи Товариства; 

17) представляє Правління на Загальних зборах та на засіданнях Наглядової 
ради; 

18) здійснює (укладає, змінює, припиняє, підписує) від імені Товариства 
господарські та/або цивільно-правові правочини (договори, угоди, контракти) 

з дотриманням обмежень, встановлених Статутом, рішеннями Загальних 
зборів та Наглядової ради Товариства та чинним законодавством України; 

19) вирішує інші питання, які Статутом, внутрішніми положеннями 
Товариства і трудовим договором (контрактом) віднесені до компетенції 

Голови правління. 

 

Член Правління 

Маляренко Анатолій 

Анатолійович 

1) Дотримання стратегії та тактики підприємства. 

2) Виконання планів продажу ветеринарних товарів. 
3) Організація збуту продукції підприємства, її постачання споживачам. 

4) Виявлення потенційних споживачів продукції і встановлення ділових 
контактів. 

5) Організація підготовки договорів і іншої документації на постачання 

продукції споживачам. 
6) Ведення переговори зі споживачами. 



7) Організація  прийому ветеринарних товарів та  підготовку  продукції до 
відправлення споживачам у встановлений термін і в повному обсязі. 

8) Вживання заходів по забезпеченню своєчасного надходження коштів за 
реалізовану продукцію. 

9) Проведення аналізу купівельного попиту, ступеня задоволення вимог і 
запитів споживачів по пропонованій продукції. 

10) Участь у проведенні маркетингових досліджень по вивченню попиту на 
продукцію підприємства, перспектив розвитку ринків збуту; розгляді 

претензій споживачів, що надходять на підприємство. 
11). Забезпечення обліку виконання замовлень; своєчасне оформлення 

збутової документації; складання передбаченої звітності по збуту, а також 
звітів про виконання планів реалізації. 

12) Організація обліку замовлень, перевірка  відповідності обсягів і 
номенклатури продукції, що замовляється, а також договорам, діючим 

стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам. 

Член Правління 

Мороз Олександр Анатолійович 

1) Визначення, планування і координація роботи з господарсько-фінансової 
діяльності підприємства у сферах матеріально-технічного забезпечення, 

придбання і зберігання сировини, збуту продукції за договорами постачання, 
транспортного і адміністративно-господарського обслуговування і 

забезпечення ефективного використання матеріальних і фінансових ресурсів, 
зниження їх витрат, прискорення обігу обігових коштів. 

2) Організація роботи підлеглих служб і структурних підрозділів щодо 

розробки перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, 
матеріально-технічного постачання, фінансових планів підприємства, а також 

нормативних документів з матеріально-технічного забезпечення якості 
продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової 

продукції. 
3) Вживання заходів щодо своєчасного укладання договорів з 

постачальниками і споживачами, розширення господарських зв'язків, 
забезпечення виконання завдань і зобов'язань на постачання продукції (щодо 

кількості, номенклатури, асортименту, якості, строків та інiих умов поставок). 
4) Здійснення контролю за виконанням планів реалізації продукції, 

матеріально-технічного забезпечення підприємства, планів з прибутку та 
інших фінансових показників, припиненням виробництва продукції, яка не 

матиме збуту. 
5) Керування розробкою заходів щодо ресурсозбереження і комплексного 

використання матеріальних ресурсів, вдосконалення нормування витрат 
сировини і матеріалів, поліпшення економічних показників роботи 

підприємства, підвищення рентабельності виробництва, зміцнення 
фінансової дисципліни і господарського розрахунку, запобігання утворенню 

наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат 

матеріальних ресурсів. 
6) Контроль за своєчасністю виконання завдань і зобов'язань з поставок 

продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчення перспективи 
попиту на продукцію, яка виробляється на підприємстві. 

7) Організація роботи складського господарства, створення умов для 
належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції. 

8) Забезпечення раціонального використання усіх видів транспорту, 
вдосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживання заходів щодо 

максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами і 
пристроями. 

9) Організація роботи з використання і реалізації вторинних ресурсів і 
побічних продуктів. 

10) Координація роботи підлеглих служб і підрозділів. 

Член Правління 

Безсудна Ольга Олександрівна 

1) Дотримання стратегії та тактики підприємства. 
2) Виконання планів продажу ветеринарних товарів. 
3) Організація збуту продукції підприємства, її постачання споживачам. 
4) Виявлення потенційних споживачів продукції і встановлення ділових 
контактів. 
5) Організація підготовки договорів і іншої документації на постачання 
продукції споживачам. 
6) Ведення переговори зі споживачами. 
7) Організація  прийому ветеринарних товарів та  підготовку  продукції до 
відправлення споживачам у встановлений термін і в повному обсязі. 
8) Вживання заходів по забезпеченню своєчасного надходження коштів за 
реалізовану продукцію. 
9) Проведення аналізу купівельного попиту, ступеня задоволення вимог і 
запитів споживачів по пропонованій продукції. 
10) Участь у проведенні маркетингових досліджень по вивченню попиту на 
продукцію підприємства, перспектив розвитку ринків збуту; розгляді 
претензій споживачів, що надходять на підприємство. 
11). Забезпечення обліку виконання замовлень; своєчасне оформлення 
збутової документації; складання передбаченої звітності по збуту, а також 
звітів про виконання планів реалізації. 
12) Організація обліку замовлень, перевірка  відповідності обсягів і 
номенклатури продукції, що замовляється, а також договорам, діючим 
стандартам, технічним умовам і іншим нормативним документам. 



Член Правлiння 

Головний бухгалтер 

Кокотун Лідія Вікторівна 

1) Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних 
методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. 
2) Організація роботи бухгалтерської служби, контроль за відображенням на 
рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 
3) Контроль за забезпеченням працівниками неухильного дотримання 
порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 
4) Вживання всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та 
непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах 
бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і 
звітності протягом встановленого терміну. 
5) Забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової 
звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки 
користувачам. 
6) Здійснення заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 
інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів 
підприємства. 
7) Участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які 
передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у 
відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та 
інструкціями. 
8) Забезпечення перерахування податків та зборів, передбачених 
законодавством, проведення розрахунків з іншими кредиторами відповідно до 
договірних зобов'язань. 
9) Здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та 
ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 
10) Організація проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві, 
оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від 
нестачі, крадіжки і псування активів підприємства. 
11) Забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, 
представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах. 
12) Організація роботи з підготовки пропозицій для Голови правління щодо: 
o визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної 

облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з 
урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових 
даних; 

o розроблення системи і форм внутрішньогосподарського 
(управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи 
рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю 
господарських операцій; 

o визначення прав працівників на підписання первинних та зведених 
облікових документів; 

o вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її 
працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення 
їх довідковими матеріалами; 

o поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та 
шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; 

o впровадження автоматизованої системи оброблення даних 
бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності 
підприємства чи удосконалення діючої; 

o забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного 
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, 
залучення кредитів та їх погашення; 

o виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших 
відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до 
фінансової звітності підприємства. 

13) Керування працівниками бухгалтерського обліку підприємства та 
розподіл між ними посадових завдань та обов'язків. 
14) Знайомство працівників із нормативно-методичними документами та 
інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами 
в чинному законодавстві. 

Член правлiння 

Щербак Таїса Григорiвна 

1) Керування роботою з оперативного регулювання процесу виробництва, 
спрямованого на забезпечення ритмічного випуску продукції згідно з планом 
та договорами постачання при дотриманні стандартів і технічних умов на її 
якість. 
2) Координування роботи функціональних та виробничих підрозділів з 
оперативних питань, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємства, 
вживання заходів щодо забезпечення ритмічності календарних планів 
виробництва, запобігання та усунення порушень перебігу виробничого 
процесу. 
3) Забезпечення розроблення бізнес-планів і календарних графіків випуску 
продукції на підприємстві та в його підрозділах. 
4) Організація контролю за забезпеченням виробництва технічною 
документацією, устаткуванням, інструментом, матеріалами, комплектуючими 
виробами, транспортом, вантажно-розвантажувальними засобами тощо, а 
також за здійсненням підготовки виробництва нових видів продукції. 
5) Забезпечення ведення виробничо-оперативної документації на 
підприємстві, організацію збирання, оброблення і накопичення оперативної 



інформації з питань виробничої діяльності підприємства, розроблення та 
впровадження заходів щодо зниження непродуктивних витрат, підвищення 
продуктивності праці та ефективності виробництва. 
6) Участь у роботі з: розроблення довгострокових програм розвитку 
виробництва, розгляду та погодження проектів виробничих одиниць, що 
будуються та реконструюються, аналізу техніко-економічних показників 
роботи і результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, 
проведення заходів щодо удосконалення структури управління, визначення 
потреби в матеріально-технічних ресурсах; розроблення заходів щодо 
економії матеріальних ресурсів. 
7) Розгляд і погодження поданих виробничими підрозділами розрахунків 
потреб у обладнанні та матеріалах. 
8) Контроль виконання заходів щодо поліпшення організації виробництва, 
дотримання технологічної дисципліни та правил з охорони праці. 
9) Організація розроблення положень про підрозділи та посадових інструкцій 
працівників. 
10) Забезпечення ведення та своєчасного подання встановленої документації 
та звітності. 
11) Виконання вимог нормативних актів про охорону праці та навколишнього 
середовища, дотримання норм, методів і прийомів безпечного виконання 
робіт. 

Заступник Голови правлiння 

Безсудна Ольга Олександрівна 

1) Організація роботи і ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та 
виробничих одиниць, підвищення рентабельності підприємства. 
2) Розробка і погодження з Головою правління планів розвитку виробництва 
на рік; бюджетування підприємства (на квартал, рік). 
3) Вирішення питань, що стосуються фінансово-економічної та виробничо-
господарської діяльності підприємства. 
4) Доручення ведення окремих напрямків діяльності іншим посадовим 
особам – керівникам виробничих одиниць і філій підприємств, а також 
функціональних і виробничих підрозділів. 
5) Контроль роботи всіх структурних підрозділів підприємства. 
6) Організація поточної організаційно-виконавчої роботи всього 
підприємства. 
7) Забезпечення виконання підприємством всіх зобов'язань перед 
постачальниками, замовниками і кредиторами, включаючи установи банку, а 
також господарських і трудових договорів. 
8) Організація роботи у підприємстві по стимулюванню персоналу. 
9) Забезпечення суворого дотримання режиму економії матеріальних, 
трудових і фінансових ресурсів. 
10) Проведення роботи з удосконалення планування економічних і 
фінансових показників діяльності підприємства, по створенню й поліпшенню 
нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей і 
використання виробничих потужностей. 
11) Контроль за своєчасністю подання звітності про результати економічної 
звітності про результат економічної діяльності в установленому порядку та 
терміни на розгляд Голові правління 

Опис 

Кількість засідань правління проведених протягом звітного 

року: 1 

Прийняті рішення: відчуження транспортного засобу 

 

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, введено посаду 

ревізора. 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 
 

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

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

кожного з цих питань?* 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 



Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії) 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового 

звіту, або балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень 

голови та членів виконавчого органу 
Так Ні 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 
Так Ні 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 

Так Ні 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 
Ні Так Ні Ні 

____________ 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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 передбачені 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 (зазначити) д/н 

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства?* 

Інформація про 

діяльність 

Інформація 

розповсюджу

Інформація 

оприлюднюється в 

Документи 

надаються для 

Копії 

документів 

Інформація 

розміщується 



акціонерного 

товариства 

ється на 

загальних 

зборах 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Національної 

комісії з цінних 

паперів та фондового 

ринку про ринок 

цінних паперів або 

через особу, яка 

провадить діяльність 

з оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового 

ринку 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

надаються 

на запит 

акціонера 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати 

діяльності 

Так Так Ні Так Ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та 

більше статутного 

капіталу 

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

Ні Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи 
Так Ні Ні Ні Ні 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

Так Ні Ні Ні Ні 

____________ 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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  
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 

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

 Так* Ні* 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  
Інше (зазначити) д/н 

____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 



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) д/н 
____________ 

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах. 

 
 

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

пакета акцій емітента 

N 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи - власника 

(власників) або прізвище, 

ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) 

значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної 

особи - нерезидента) 

Розмір частки акціонера 

(власника) (у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 
Василишина Таїса 

Василівна 
- 46,069756479 

2 
Василишин Андрій 

Андрійович 
- 46,069756479 

3 
Лісовенко Катерина 

Василівна 
- 13,382618283 

4 
Лісовенко Василь 

Трохимович 
- 13,382618283 

5 Кузьменко Ганна Григорівна - 11,751237996 

6 Кузьменко Ольга Василівна - 11,751237996 

7 
Ніколайчук Любов 

Вікторівна 
- 24,28439927 

 

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 

1362282 201398 

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про депозитарну 

систему України» та Листа Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку 

№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року 

12.10.2013 р. 

 

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; 
Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства визначено 

що Голова та члени правління товариства обирається Наглядовою радою, Наглядова рада та Ревізор - 

Загальними зборами акціонерів Товариства. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента; 
Голова та члени наглядової ради:  



1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх 

числа простою бiльшiстю голосів вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в 

будь-який час переобрати голову наглядової ради.  

2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує 

на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.  

3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням.  

 

Правління: 

Повноваження правління. 

 управління поточними справами та діяльністю Товариства відповідно до рішень 

Загальних зборів та Наглядової ради; 

 забезпечення виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради; 

 керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на 

них завдань; 

 визначення та затвердження організаційної структури Товариства; 

 затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов’язані з 

поточною діяльністю Товариства; 

 визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці; 

 підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів 

та Наглядової ради; 

 підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, 

звітів та висновків Ревізора, для подальшого їх затвердження Загальними зборами; 

 підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів 

господарської діяльності Товариства на звітні дати; 

 розгляд матеріалів ревізій та перевірок; 

 заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття 

відповідних рішень; 

 визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її 

використання та охорони; 

 інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів 

Товариства. 

 

Ревізор: 

Ревізор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових загальних зборiв. Ревізор має право бути присутнiми на загальних зборах та 

брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Ревізор має право 

брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом, 

статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.  

1. Ревізор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за результатами 

фiнансового року. Виконавчий орган забезпечує Ревізору доступ до iнформацiї в межах, передбачених 

статутом товариства.  

2. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 

результатами фiнансового року Ревізор 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.  

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління. 
До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю («Інформація аудитора щодо 

звіту про корпоративне управління»), яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за 

посиланням:  http://___________________/________________ (________.pdf , _________ байт, 

Контрольна сума за алгоритмом CRC32: _______) 

 

 

Голова правління 

ПрАТ "ВНП «Укрзооветпромпостач»  ________________ (Нiколайчук Л. В.) 

 

 

Головний бухгалтер     ________________ (Кокотун Л. В.) 

 


