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Титульний аркуш 
 

28.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18-7/ 45 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Забiцький В.В. 
(посада)      (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне 

науково-виробниче об'єднання" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05747991 

4. Місцезнаходження: 40004, Сумська обл., м.Суми, вул. Горького, 58 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93, (0542) 25-04-93 

6. Адреса електронної пошти: info@snpo.ua 

7. 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 (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

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

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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://snpo.ua/uk/pro-kompaniyu/dlya-aktsioneri

v/osobliva-i-regulyarna-informatsiya-emitentu/r

egulyarna-informatsiya-emitentu/ 28.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    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  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  
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19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

1. Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" (надалi - 

Товариство) є новим найменуванням Публiчного акцiонерного товариства "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання".  Публiчне акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" є новим найменуванням Публiчного 

акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. 

Фрунзе" вiдповiдно до вимог Закону України "Про засудження комунiстичного та 

нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону 

пропаганди їхньої символiки", правонаступника Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" вiдповiдно до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". Вiдкрите акцiонерне товариство "Сумське 

машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе" було засновано вiдповiдно до 

наказу Мiнмашпрому України вiд "25" лютого 1994 року № 285 шляхом перетворення 

Державного пiдприємства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. 

Фрунзе" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно з Указом Президента України вiд "15" 

червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю державних пiдприємств".  

 

На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Мiнiстерства 

машинобудування, вiйськово-промислового комплексу i конверсiї України. На теперiшнiй час 

акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї 

Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. 

Держава акцiями Товариства не володiє.  

 

4. 1), 2), 3) Iнформацiя, зазначена в даних пунктах не надається на пiдставi п. 3 глави 3 роздiлу 

II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 р.  

 

6.2) Облiгацiї не випускалися. 

 

6.3) Iншi цiннi папери не випускалися. 

 

6.4) Похiднi цiннi папери не випускалися. 
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7.Посади корпоративного секретаря в АТ "Сумське НВО" немає. Функцiї корпоративного 

секретаря виконує департамент правового забезпечення. 

 

9. Iнформацiї про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не було. 

 

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

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

таких цiнних паперiв / Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, 

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - 

iнформацiя вiдсутня. 

 

11.; 19. Борговi цiннi папери не випускалися. 

 

20. Емiсiї цiльових облiгацiй не було. 

 

21; 22; 23; 25 Iнформацiя, зазначена в даних пунктах не надається на пiдставi п. 3 глави 3 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2826 вiд 03.12.2013 р.  
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 28.03.1994 

3. Територія (область) 

 Сумська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 710850000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 127 

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

 28.13 -  виробництво iнших помп i компресорiв 

 28.99 -  виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, н.в.i.у. 

 33.20 - установлення та монтаж машин i устаткування 

9. Органи управління підприємства 

 1. Загальнi збори - Вищий орган Товариства. 

2. Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 

компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду 

Акцiонерного товариства "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", контролює 

та регулює дiяльнiсть генерального директора Товариства. Згiдно зi Статутом АТ "Сумське 

НВО"  кiлькiсний склад Наглядової ради - п'ять осiб.Станом на 31.12.2021р. Наглядова рада 

складається з 3 фiзичних осiб - представникiв акцiонера - компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед. 

Зазначена кiлькiсть членiв Наглядової ради є достатньою для всебiчного розгляду, швидкого 

обмiну власними думками та оперативного вирiшення пиатнь, що входять до компетенцiї 

Наглядової ради, з метою забезпечення iнтересiв акцiонерiв. До структури Наглядової ради 

входять Голова та Секретар, якi обранi членами Наглядової ради з їх числа. Голова керує 

справами Наглядової ради, на Секретаря покладено документування дiяльностi Наглядової ради  

та вирiшення iнших процедурних питань. Функцiонування Наглядової ради регламентується 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду (адреса сторiнки на власному 

веб-сайтi Товариства iз Статутом та внутрiшнiми положеннями: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya). 

3. Генеральний директор Товариства - одноосiбний виконавчий орган Товариства, який в 

межах компетенцiї, визначеної законодавством та Статутом, здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Товариства.Функцiональнi обов'язки Генерального директора регламентуються 

Статутом Товариства (адреса сторiнки на власному веб-сайтi Товариства iз Статутом: 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya). 

4. Ревiзiйна комiсiя Товариства - орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, Статутом та Положенням "Про ревiзiйну комiсiю Акцiонерного товариства 

"Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання", здiйснює перевiрку господарської 

дiяльностi Товариства. 

 

http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya
http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-aktsionerov/registratsionnye-dokumenty-i-vnutrennie-polozheniya
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10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

д/в д/в д/в 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 23 850 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA333348510000000002600115086 

3) поточний рахунок 

 UA333348510000000002600115086 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA333348510000000002600115086 

6) поточний рахунок 

 UA333348510000000002600115086 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть з 

будiвництва об'єктiв IV i V 

категорiй складностi 

37-Л 11.06.2016 Державна 

архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

11.10.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

5543 03.05.2012 Державна служба геологiї та 

надр України 

03.10.2032 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Провадження дiяльностi з 

використанням джерел 

iонiзуючого випромiнювання 

АА № 000151 01.02.2012 Схiдна державна iнспекцiя з 

ядерної та радiацiйної безпеки 

державної iнспекцiї ядерного 

регулювання 

22.03.2023 

Опис 

Строк дiї продовжений згiдно наказу Схiдної державної iнспекцiї з 

ядерної та радiацiйної безпеки Держатомрегулювання вiд 17.06.2016р. 

№08-Л. 

Лiцензiя на постачання теплової 

енергiї 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

31.12.2021 
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Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

Опис 

Переоформлена згiдно рiшення НКРЕКП вiд 17.09.2015р. №2314. 

 

Без обмеження строку дiї. 

 

 

Лiцензiя на транспортування 

теплової енергiї магiстральними 

та мiсцевими (розподiльчими) 

тепловими мережами 

- 10.12.2015 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2021 

Опис 

Рiшення про видачу №2931 вiд 10.12.2015р. 

 

Без обмеження строку дiї. 

 

 

Лiцензiя на виробництво 

теплової енергiї (крiм дiяльностi 

з виробництва теплової енергiї 

на теплоенергоцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiях i 

когенерацiйних установках з 

використанням нетрадицiйних 

або поновлюваних джерел 

енергiї) 

- 13.10.2011 Нацiональна Комiсiя 

Регулювання 

Електроенергетики України та 

комунальних послуг 

(НКРЕКП) 

31.12.2021 

Опис 
Рiшення про переоформлення вiд 17.09.2015р. №2314. Без обмеження 

строку дiї. 

Дозвiл на експлуатацiю 

електричних станцiй та мереж, 

технологiчного обладнання 

напругою понад 1000 В 

296.16.59 31.08.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

30.08.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Дозвiл на технiчне 

обслуговування устаткування 

пiдвищеної небезпеки: 

електричного устаткування 

електричних станцiй та мереж, 

технологiчного обладнання 

напругою понад 1000 В 

295.16.59 31.08.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

30.08.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Дозвiл на експлуатацiю 

газовикористовуючого 

обладнання понад 100 кВт 

311.16.59 07.09.2016 Управлiння Держпрацi у 

Сумськiй областi 

06.09.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

Лiцензiя на здiйснення медичної 

практики 

602 17.09.2015 Мiнiстерство охорони здоров'я 31.12.2021 

Опис Без обмеження строку дiї 

Лiцензiя на здiйснення освiтньої 2323-л 11.06.2014 Мiнiстерство науки та освiти 31.12.2021 
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дiяльностi України 

Опис Без обмеження строку дiї 

Лiцензiя на виробництво 

електричної енергiї 

1391 11.08.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

31.12.2021 

Опис Без обмеження строку дiї. 

Лiцензiя на виробництво 

теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiях та 

когенерацiйних установках 

2135 08.12.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг 

31.03.2021 

Опис Планується продовження строку дiї лiцензiї (дозволу). 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Начальник УБух - Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Клименко Володимир Миколайович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Начальник УБух - Головний бухгалтер ПАТ "Сумське 

НВО",   

7. Опис 

 Повноваження та обов'язки начальника УБух - Головного бухгалтера, розмiр виплаченої 

винагороди визначаються згiдно з посадовими обов'язками та трудовою угодою, непогашена 

судимiстьi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Забiцький Володимир Вiкторович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Сумське НВО", 05747991, АТ "Сумське НВО", 05747991, Посади, якi обiймала ця 

особа протягом останнiх п'яти рокiв:  Начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу Управлiння 
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економiчної безпеки АТ "Сумське НВО", м. Суми. 

7. Опис 

 31.01.2020 р., протокол №31/01-2020, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" прийнято 

рiшення обрати Генеральним директором АТ "Сумське НВО" Забiцького  Володимира 

Вiкторовича з 03.02.2020р.  

 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

Строк, на який обрано особу - до переобрання (припинення повноважень). 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гажиєнко Олександр Геннадiйович 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, з 14.03.2014 року - 

пенсiонер, до 14.03.2014 року - начальник управлiння органiзацiї працi та заробiтної плати ПАТ  

7. Опис 

 Опис: 

 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Гажиєнка 

Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 вiд  

26.07.2019р.) обрано Головою Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Гажиєнка Олександра 

Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

 

Непогашена судимiстьi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

Гажиєнко  Олександр Геннадiйович також є членом Наглядової ради АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00205618,  мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, 

вул.Iллiнська, 13). 
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1. Посада 

 Секретар Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тичина Оксана Георгiївна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 36589464, ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i 

партнери", 36589464, з 2009 року - директор ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", м. 

Київ, Україна 

7. Опис 

 Опис: 

 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО"  - Тичину 

Оксану Георгiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "Сумське НВО" (протокол № 26/07-2019/1 вiд  

26.07.2019р.) обрано Секретарем Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Тичину Оксану 

Георгiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

 

Тичина Оксана Георгiївна також є Секретарем Наглядової ради АТ "СМНВО-Iнжинiринг" 

(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00205618,  мiсцезнаходження: 40009, м.Суми, 

вул.Iллiнська, 13). 

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Карпичев Iлля Олександрович 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
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 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, заступник начальника 

планово-економiчного управлiння АТ "Сумське НВО", м. Суми. 

7. Опис 

 Вiдповiдно до прав, що наданi ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

згiдно з листом акцiонера Товариства - компанiї  "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED) (вх. канцелярiї Товариства № 6455 вiд 13.12.2019р.) про 

замiну члена Наглядової ради Товариства, а саме: вiдкликання (припинення повноважень) члена 

Наглядової ради Товариства - представника акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед 

(Stremvol Holdings Limited) Степанчук Олени Iгорiвни та призначення членом Наглядової ради 

Товариства - представника акцiонера компанiї Стремвол Холдiнгз Лiмiтед (Stremvol Holdings 

Limited) Карпичева Iллi Олександровича, з 13.12.2019р. призначено членом  Наглядової ради 

Товариства (представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED) - Карпичева Iллю Олександровича. 

 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Харiна Ольга Сергiївна 

3. Рік народження 

 1984 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 36589464, ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i 

партнери", 36589464, з 2014 року - старший юрист ТОВ "Юридична фiрма "Тичина i партнери", 

м. Київ, Україна 

7. Опис 

 Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Наглядової ради АТ "Сумське НВО" - Харiну 

Ольгу Сергiївну - представника акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

 

Повноваження та обов'язки членiв Наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди визначаються 

згiдно зi Статутом та Положенням про Наглядову раду.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 

З 12.10.2021р. припинено повноваження члена  Наглядової ради Товариства (представника 

акцiонера компанiї "СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД" (STREMVOL HOLDINGS LIMITED) за 

власним бажанням. 
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Перебувала на посадi з 26.07.2019р. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Борисенко Леонiд Миколайович 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО,  05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, Заступник директора з 

персоналу-начальник управлiння працi та заробiтної плати ПАТ "Сумське НВО", м. Суми 

7. Опис 

 Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

 

Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" (протокол №1 вiд 26.07.2019р.) обрано 

Головою Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 

визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Секретар Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коробченко Станiслав Вiкторович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО, 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, начальник вiддiлу 

платежiв Управлiння фiнансiв ПАТ "Сумське НВО". 

7. Опис 

 Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" . 

 

Згiдно з рiшенням Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО" (протокол №1 вiд 26.07.2019р.) обрано 

Секретарем Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 
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визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лаптур Юрiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Сумське НВО", 05747991, ПАТ "Сумське НВО", 05747991, пенсiонер податкової 

мiлiцiї, 04.04.2019 року - провiдний фахiвець Управлiння економiчної безпеки ПАТ "Сумське 

НВО"; 02.05.2019 року - заступник директора з економiчної безпеки, начальник Управлiння 

економiчної безпеки ПАТ "Сумське НВО". 

7. Опис 

 Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Сумське НВО" 26.07.2019р. 

(протокол №34 вiд 26.07.2019р.) обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ "Сумське НВО". 

Повноваження та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiiї, розмiр виплаченої винагороди 

визначаються згiдно зi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю.  

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
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VII. 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 

06.12.2010 1149/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

України 

UA4000143317 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

10 71085000 710850000 100 

Опис Акцiї Товариства не включенi до бiржевого реєстру жодної бiржi. 

 



15 

 

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
 

1. Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 36066836 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м. Суми, пл. Привокзальна, 9А 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна" складає 

99,98%. 

 

Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Ювiлейна": 

- дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення; 

- складське господарство; 

- надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть; 

- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; 

- обслуговування напоями; 

- дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування. 

 

1. Найменування 

 ТОВ "Маш-Сервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34012218 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Маш-Сервiс" складає 99,00%. 

 

Види дiяльностi ТОВ "Маш-Сервiс": 

- iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв;  

- функцiювання театральних i концертних залiв;  

- оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;  

- допомiжне обслуговування наземного транспорту;  

- дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання; 

- постачання iнших готових страв. 

 

1. Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Профiль" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013206 
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4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "Фрунзе-Профiль" складає 99,00%. 

 

Види дiяльностi ТОВ "Фрунзе-Профiль": 

- виробництво алюмiнiю;  

- виробництво гiдравлiчного та пневматичного устаткування; 

- виробництво машин i устаткування для металургiї;  

- виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 

- виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; 

- вiдновлення вiдсортованих вiдходiв. 

 

1. Найменування 

 ТОВ "СМНВО" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013028 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СМНВО" складає 21,678%. 

Види дiяльностi ТОВ "СМНВО": 

- оптова торгiвля хiмiчними продуктами; 

- виробництво промислових газiв; 

- дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту; 

- iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами; 

- купiвля i продаж власного майна. 

 

1. Найменування 

 ТОВ "Фрунзе-Авто" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34013080 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 Протягом 2013 - 2021 рокiв господарська дiяльнiсть не здiйснювалась. 

Перебуває в процесi лiквiдацiї. 

 

1. Найменування 

 Консорцiум "Атоммашпроект" 

2. Організаційно-правова форма 

 Консорціум 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 34592533 
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4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 АТ "Сумське НВО" є одним iз засновникiв Консорцiуму з часткою участi - 50%. 

Консорцiум заснований з метою координацiї виробничої, наукової та iншої дiяльностi учасникiв 

консорцiуму для вирiшення спiльних економiчних та соцiальних завдань у зв'язку з їх участю у 

реалiзацiї цiльових програм, науково-технiчних, будiвельних проектiв, спрямованих на продаж 

товару (продукцiї, робiт, послуг) суб'єктам господарювання вiльної економiчної зони 

"Славутич" в Українi та/або реалiзацiї державних програм, пов'язаних з зняттям з експлуатацiї 

енергоблокiв Чорнобильської АЕС та будiвництво об'єктiв атомної енергетики у 

тридцятикiлометровiй зонi вiдчуження ЧАЕС. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 104618536 

4. Місцезнаходження 

 Республiка Болгарiя, м.Велико-Тирново, 5000, вул. Ком. №8 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ" складає 34,00%. 

 

Види дiяльностi ТОВ "ЄВIФРУСIЧ": 

- реконструкцiя та модернiзацiя газоперекачувальних агрегатiв на КС "Кардам -2" та КС 

"Лозенець". 

 

1. Найменування 

 Концерн "Бронетехнiка України" 

2. Організаційно-правова форма 

 Концерн 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30654941 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 61001, м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 126 

5. Опис 

 АТ "Сумське НВО" є одним iз учасникiв Концерну, з часткою участi 2,44%. Основними 

цiлями створення Концерну є координацiя спiльної дiяльностi учасникiв Концерну при освоєннi, 

виробництвi та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну; розробка рекомендацiй в галузi стратегiї 

розвитку наукової та виробничої бази учасникiв Концерну; реалiзацiя спiльних проектiв з 

освоєння, виробництва та реалiзацiї спiльної продукцiї Концерну, їх фiнансування та iн. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 
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3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39463814 

4. Місцезнаходження 

 Україна, 40004, м.Суми, вул.Горького, 58 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС" 

складає 4,0%. 

 

Види дiяльностi ТОВ "СУМИНАФТОГАЗСЕРВIС": Ремонт та технiчне обслуговування машин 

та устаткування промислового призначення. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 1104400054 

4. Місцезнаходження 

 Республiка Казахстан, Карагандинська обл., м. Караганда, район iменi Казибек Бi, вул. 

Єржанова, будiвля 41/1, 9, поштовий iндекс 100000 

5. Опис 

 Частка АТ "Сумське НВО" в статутному капiталi ТОВ "ПроектЕнергоСервiс" 100%. 
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X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

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  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 17.12.2021 Наглядова 

рада 

152,32394 3 259 897 0,00467 Укладення мiж 

Товариством, 

Контрагентом 1 

та 

Контрагентом 2 

договору про 

внесення змiн 

до договору 

оренди 

земельної 

дiлянки, щодо 

замiни орендаря 

земельної 

дiлянки, що 

розташована в 

17.12.2021 20.12.2021  
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м.Суми. 

Опис: 

17.12.2021р., протокол 17/12-2021, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством, Контрагентом 1 та Контрагентом 2 

договору про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки, щодо замiни орендаря земельної дiлянки, що розташована в м.Суми. Орендна плата становить 152 323,94 грн. на рiк. 

 

Згiдно з п.10.15.20 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених статтею 13 Статуту. Згiдно 

з п.13.1.3 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, 

якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача 

у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)". 

 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, 

що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що "утрималися" - 0. 

 

 

2 21.12.2021 Наглядова 

рада 

228,63951 3 259 897 0,007 Укладення мiж 

Товариством, 

Контрагентом 1 

та 

Контрагентом 2 

договору про 

внесення змiн 

до договору 

оренди 

земельної 

дiлянки, щодо 

замiни орендаря 

земельної 

дiлянки, що 

розташована в 

м.Суми. 

21.01.2022 22.12.2021  

Опис: 

21.12.2021р., протокол 21/12-2021, Наглядовою радою АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) було прийнято рiшення про укладення мiж Товариством, Контрагентом 1 та Контрагентом 2 

договору про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки, щодо замiни орендаря земельної дiлянки, що розташована в м.Суми. Орендна плата становить 228 639,51 грн. на рiк. 

 

Згiдно з п.10.15.20 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину у випадках, передбачених статтею 13 Статуту. Згiдно 

з п.13.1.3 Статуту Товариства: "Значним правочином Товариства є: будь-якi договори, правочини чи операцiї, незалежно вiд цiни договору, розмiру правочину чи операцiї, що є їх предметом, 

якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна, у тому числi земельних дiлянок, якi належать Товариству на правi власностi або перебувають у його користуваннi (передача 

у користування (оренду), вiдчуження, оформлення права власностi, користування, вiдмова вiд земельної дiлянки тощо)". 

 

Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, 

що проголосували "за" прийняття рiшення - 3 голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0, кiлькiсть голосiв, що "утрималися" - 0. 
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ХV. Проміжний звіт керівництва 
АТ "Сумське НВО" (далi - Товариство) як науково-технiчна органiзацiя веде дiяльнiсть за 

напрямками: виготовлення обладнання для нафтової та газової промисловостi, хiмiчного 

виробництва, насосного та центрифугованого обладнання, розробляє та виготовляє рiзноманiтне 

обладнання практично для всiх галузей, у тому числi i атомної енергетики. 

Органiзацiйна структура товариства затверджена протоколом Наглядової ради 

№10/09-2019/2 від 10.09.2019 року.  До складу Товариства входять спецiалiзованi виробництва: 

заготiвельне, виробництво ГПА i компресорiв, хiмiчного обладнання, виробництво АЕН та 

комплектуючого обладнання. 

Злиття, приєднання, подiл, видiлення, перетворення протягом  2021 року не вiдбувалось. 

Опис основних ризикiв та невизначеностей. 

Полiтика Товариства щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення 

бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками 

сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i 

юридичний контроль Товариства  має на метi забезпечувати належне функцiонування 

внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв.  

Полiтика з управлiння ризиками Товариства орiєнтована на визначення, аналiз i 

управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а 

також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та 

полiтики управлiння ризиками. 

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна 

програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i 

спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими 

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 фiнансових ризикiв 

Товариства вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Ринковий 

ризик. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi 

ринкових змiн курсiв обмiну валют. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням аналiзу 

чутливостi, якi враховують вплив обгрунтовано можливих змiн курсiв обмiну валют протягом 

року. Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива вартiсть 

майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у результатi 

змiн курсiв обмiну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями курсiв 

обмiну гривнi щодо долара США та Євро. Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв 

iноземної валюти не складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. Ризик лiквiдностi. 

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 

на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним 

фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. 

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою 

лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. 

Кредитний ризик. Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе фiнансовi 

збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим 

iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають 
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Товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти 

та їх еквiваленти, а також дебiторську заборгованiсть. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються 

у кожному конкретному випадку, в тому числi шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою 

правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, 

листуванням, виставленням претензiй i т.п., налагодження механiзму виконання угод, система 

облiку та контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок. 

Для управлiння ризиками, що можуть негативно вплинути на поставку та якiсть 

продукцiї, в АТ використовується внутрiшнiй регламент "Положення по оцiнцi, управлiнню 

ризиками, що впливають на поставку та якiсть продукцiї, та планування реагування на наслiдки 

ризикiв у нештатних ситуацiях" (Редакцiя 01). Вiдповiдно до даного Положення АТ 

iдентифiкованi ризики, встановленi критерiї наслiдкiв, критерiї вiрогiдностi виникнення 

невiдповiдностi та критерiї реагування на невiдповiднiсть. По ризикам, що можуть негативно 

вплинути на поставку та якiсть продукцiї, складений вiдповiдний реєстр та вказанi заходи щодо 

управлiння такими ризиками. 

Основними ризиками, що мали негативний вплив на поставку та якiсть продукцiї 

протягом 2021 року були: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;  

- непередбаченi дiї державних органiв;  

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики; 

- поширенню у свiтi та на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, та невизначенiсть щодо строкiв закiнчення карантину 

спричиненого коронавiрусом; 

- вiдтiк висококвалiфiкованого та квалiфiкованого персоналу; 

- зрив термiнiв розробки конструкторської та технологiчної документацiї; 

- недостатня кiлькiсть фiнансових засобiв. 

 

 

 

 

 


