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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Занько Андрiй Степанович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперва компанiя" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00278793 

4. Місцезнаходження: 79024, Україна, Львівська обл., м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109 

5. Міжміський код, телефон та факс: (032)2939640, (032)2939641 

6. Адреса електронної пошти: office@paperandboard.com.ua 

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

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

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердити регулярну рiчну 

iнформацiю Товариства за 2018 рiк.(Протокол №08/2019 вiд 25.04.2019 року) 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://paperandboar

d.com.ua/ 30.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

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

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  

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

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Дiяльнiсть товариства не вимагає лiцензування - iнформацiя у звiтi не надається. 

Корпоративного секретаря товаристо не обирало - iнформацiя у звiтi не надається. Державна 

частка в статутному капiталi товариства вiдсутня, стратегiчного значення для еконеомiки та 

безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - iнформацiя про рей 

тиногове агенство у звiтi не надається. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня через вiдсутнiть фiлiалiв або iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  Протягом звiтного перiоду у Емiтента не було 

судових справ. Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення вiдсутня через те, що не пердбачено та не здiйснювалося. 

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

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - на кiнець 

звiтнього перiоду змiна осiб, яким належить право голосу за акцiями не вiдбувалась. З мiни 

осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має 

власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими : Змiни осiб, якi є власниками 



фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, 

сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 

пакета акцiй у звiтному перiодi не вiдбувалось. Товариство не має власникiв фiнансових 

iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями.Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в 

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi 

папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших 

цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом 

звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не придбавало протягом звiтного 

перiоду власних акцiй.Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Iнформацiя про наявнiсть у 

власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - немає.  

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 - будь-якi обмеженя щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

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

таких цiнних паперiв немає. Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувалися i не 

виплачувалися.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, в зв'язку з тим, що така 

інформація не передбачена для подання Приватними акціонерними товариствами. Iнформацiя 

про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 

обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня. Рiчна фiнансова звiтнiсть 

поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

(за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - вiдсутня через те, що емiтент не здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. Текст аудиторського висновку (звiту) 

вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) 

акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову 

звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Iнформацiя про 

корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в 

емiтента - за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених 

акцiонерами (учасниками) емiтента немає. Iнформацiя про будь-якi договори та/або 

правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - 

Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 

здiйснюють контроль над емiтентом немає.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй 

вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру 

iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних 

сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є 

емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з 

тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що 



володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з 

тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в 

зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперва компанiя" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 08.08.1994 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 50482960 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 473 

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

 17.12 - Виробництво паперу та картону 

 17.22 - Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-

гiгiєнiчного призначення 

 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 

 385350 

3) Поточний рахунок 

 26007962500345 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 

 385350 

6) Поточний рахунок 

 26006962500346 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕМА-ПЛЮС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30785602 

4) Місцезнаходження 

 03124, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАДИЩЕВА , буд. 3 

5) Опис  

 ПрАТ "КПК" володiє 100 % у статутному капiталi ТзОВ "ТЕМА-ПЛЮС" 

 



 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi  за 2018 рiк вiдповiдно до попереднього звiтного перiоду не 

вiдбувалося. 

 

Органiзацiйна структура: одноособовий виконавчий орган - Генеральним директором. Йому 

пiдпорядкованi: Заступник генерального директора, Фiнансовий директор, Комерцiйний 

директор, головний бухгалтер. Роботу товариства контролює Наглядова рада.  

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 485, середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв 11 та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 4, 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)1, 

фонд оплати працi 63961.1 тис. грн.  Фонд оплати працi вiдносно попереднього року в 

збiльшився на 5 вiдсоткiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента не розроблялась 

 

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

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

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

Пiдприємство не входить до будь-яких асоцiацiй, корпорацiй, концернiв та об'єднань.  

 

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

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

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

діяльності 

ПрАТ не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями,пiдприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiя щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило 

 

 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться згiдно з Наказом про облiкову полiтику . При 

проведеннi аудиторської перевiрки були визначенi наступнi методи ведення облiку: 1) при 

нарахуваннi амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний метод нарахування зносу пооб'єктно, 

згiдно П(С)БО №7; оцiнка вибуття запасiв - за методом ФIФО; оцiнка вибуття сировини - за 

методом середньозваженої собiвартостi; 4) резерв сумнiвних боргiв не створювався; 5) резерв 

коштiв на оплату вiдпусток та iнших забезпечень не створювався; 6) доходи на пiдприємствi 



визначаються згiдно П(С)БО №15 "Доходи", на дату фактичної реалiзацiї продукцiї, оформленої 

вiдповiдними первинними документами. Облiкова полiтика протягом 2016 року не змiнювалася. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Пропозицiя щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного року не надходило 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Товариство не планує значних iнвестицiй. Проте, протягом останнiх п'яти рокiв Товариство в не 

значнiй мiрi оновлювало основнi засоби, за рахунок  купiвлi та ремонту. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби Емiтента знаходяться за мiсцемрозташування Товариства - м. Львiв, вул. 

Ковельська, 109 

 

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

економічних обмежень 

Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як нестабiльнiсть, 

суперечливiсть законодавства, непередбаченi дiї державних органiв, змiна кон'юнктури 

внутрiшнього ринку.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування проводиться за рахунок оборотних коштiв та кредитiв банку. Пiдприємство 

схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебiтор не буде 



здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Пiдприємство аналiзує 

термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

 

 

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

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

На кiнець 2018 року пiдприємство  не мало не виконаних договорiв (контрактiв). 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

На 2019 рiк заплановано збiльшити обсяги виробництва та продажi гiльзи картонної та 

картонного кутника. Також планується покращення лiнi з виробництва основи санiтарно-

гiгiєнiчного призначення та лiнiї з виробництва картону.  

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок протягом 2018 року не проводилось. 

 

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

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

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

довільній формі 

Вiдсутня 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Загальнi збори є вищим органом 

Товариства. 

У Загальних зборах Товариства можуть 

брати участь особи, включенi до 
перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

таку участь, або їх представники. 

Наглядова рада Станом на кiнець звiтного перiоду до 
Наглядової ради входять Голова 

наглядової ради та два члени 

Наглядової ради.  

Голова Наглядової ради Ложовський 
Володимир Матвiйович. 

Член Наглядової ради Делятинський 

Стапан Львович. 
Член Наглядової ради Онишкевич 

Тетяна Богданiвна. 

 

Генеральний 

директор 

Одноособовий виконавчий орган  Генеральний директор - Занько Андрiй 

Степанович 

Ревiзор Для проведення перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства 
Загальнi збори обирають Ревiзора.  

Ревiзор - Качор Богдан Михайлович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради 



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

 Ложовський Володимир Матвiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "Тема", економiчний радник 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 

визначенi статутом товариства. Голова Наглядової ради- акцiонер.  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Делятинський Стапан Львович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "Тема", економiчний радник 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 

визначенi статутом товариства. Член Наглядової ради- акцiонер.  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

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

 Онишкевич Тетяна Богданiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1966 

5) Освіта 

 Повна вища Львiвський держаний унiверситет iм. Iвана Франка, Правознавство, юрист 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 ТзОВ "ТЕМА", юрисконсульт 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 

визначенi статутом товариства. Член Наглядової ради - акцiонер.  

 

1) Посада 

 Генеральний Директор 

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

 Занько Андрiй Степанович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "Тема", перший заступник директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 16.01.2018, обрано 2 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 

визначенi статутом товариства 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

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

 Качор Богдан Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Заступник головного бухгалтера по фiнансах БУ "ПРИКВО" 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.09.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки 

визначенi статутом товариства. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 
ради 

Ложовський 
Володимир 

Матвiйович 

- 637 412 27,777816 637 412 0 

Член Наглядової 

ради 

Делятинський 

Стапан Львович 

- 637 411 27,777772 637 411 0 

член Наглядової 

ради 

Онишкевич 

Тетяна Богданiвна 

- 637 411 27,777772 28 0 

Генеральний 
Директор 

Занько Андрiй 
Степанович 

- 0 0 0 0 

Ревiзор Качор Богдан 

Михайлович 

- 0 0 0 0 

Усього 1 912 234 83,33336 1 274 851 0 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Ложовський Володимир Матвiйович 27,777816 

Делятинський Степан Львович 27,777772 

Онишкевич Тетяня Богданiвна 27,777772 

Бродович Сергiй Васильович 16,666637 

Усього 99,999997 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в 

звiтному роцi, а також шукає новi шляхи для розвiтку. Перспективнiсть подальшого розвитку 

емiтента залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних 

нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних 

управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого 

розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, 

iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових 

програм тощо. Для Емiтента необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної 

економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та 

конкурентоспроможностi пiдприємства.  

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Сучасна iсторiя <Картонно-Паперової Компанiї> почалася з другого кварталу 2000 року. 

Компанiя отримала новий вектор розвитку - удосконалення та модернiзацiя картонного 

виробництва, випуск картонної гiльзи та кутника, запуск виробництва санiтарно-гiгiєнiчних 

виробiв iз целюлози (паперовi рушники, серветки, туалетний папiр). 

 

Сьогоднi ми є успiшним виробником картонного упакування (гiльза та кутник) та паперової 

продукцiї (паперовi рушники, серветки, туалетний папiр ). Ми займаємо лiдируючi позицiї в 

Українi та активно розвиваємо продажi в ЄС. Нашим клiєнтам ми пропонуємо унiкальну якiсть 

за доступною цiною, iндивiдуалний пiдхiд для клiєнтiв Private Label Products, власну лiнiйку 

виробiв B2C пiд брендом White Lineтм та професiйнi рiшення для HoReCa пiд брендом 

Paperoтм. 



 

В 2017 роцi компанiя отримала сертифiкат ISO 9001:2015 <Системи управлiння якiстю. 

Вимоги.> Сертифiкацiя пiдтверджує здатнiсть компанiї постiйно надавати клiєнтам вiдповiднi 

товари та послуги без змiн якостi продукцiї та без перебоїв. Ми радi, що комiсiя високо 

вiдзначила нашу компанiю та пiдтвердила двадцятирiчну довiру понад 300 наших партнерiв з 

усього свiту. 

 

В 2018 роцi ПрАТ "Картонно-Паперова Компанiя" отримала сертифiкат FSC - системи 

мiжнародної лiсової сертифiкацiї, яка засвiдчує невиснажливе (стале) управлiння лiсами. 

Сертифiкацiя FSC означає, що пiдприємство дотримується суворих правил - охороняти цiннi 

лiсовi дiлянки, зберiгати бiорiзноманiття у лiсах, боротися з браконьєрством вирубки лiсiв, 

враховувати iнтереси мiсцевих громад. А дотримання умов контролюється мiжнародною 

органiзацiєю Forest Stewardship Council (FSC). 

 

Якщо Ви купуєте товар з паперу чи деревини в компанiї, котра сертифiкована мiжнародною 

органiзацiєю FSC, Ви можете бути впевненi у тому, що пiдтримуєте здоровi лiси та легальне 

виробництво. 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв 

не укладалися. 

 

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 
Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'заних з ними фiнансових 

втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури 

капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових 

ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння 

фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть 

методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить 

своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Емiтентом не 

використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - 

операцiї хеджування. 

 

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

ризику грошових потоків 

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з 

урахуванням темпiв iнфляцiї, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах  ринку, в достатнiй мiрi є 

схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 

потокiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "КАРТОННО-

ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" (надалi - Кодекс) є документом, який визначає i закрiплює основнi 

принципи та стандарти корпоративного управлiння ПрАТ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

КОМПАНIЯ", принципи захисту iнтересiв акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, принципи 



прозоростi прийняття рiшень, вiдповiдальностi керiвникiв ПрАТ "КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

КОМПАНIЯ" (надалi - Товариство) та iнформацiйної вiдкритостi.  Кодекс є сукупнiстю 

добровiльно прийнятих зобов'язань. Заснованих на збалансованому врахуваннi iнтересiв 

акцiонерiв Товариства та зацiкавлених осiб, а також органiв управлiння та контролю Товариства. 

Кодекс набуває чинностi з моменту його затвердження Загальними зборами акцiонерiв 

Товариства. Змiни та доповнення до Кодексу вносяться Загальними зборами та можуть бути 

оформленi шляхом викладення його в новiй редакцiї або окремими додатками до нього. Якщо 

будь-який пункт Кодексу стає недiйсним або неможливим для виконання, то це не впливає на 

чиннiсть або/та  можливiсть виконання iнших пунктiв Кодексу. Кодекс корпоративного 

управлiння Приватного акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" 

затверджено позачерговими Загальними зборами Товариства (Протоко № 25 вiд 07.09.2018 р.). 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ НВК 

"Мiкроклiмат" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого 

об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не 

наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, 

визначенi чинним законодавством України, Статутом та Кодексом корпоративного управлiння. 

Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

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 

Факт вiдхилень вiд кодексу корпоративного управлiння вiдсутнiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2018 

Кворум зборів 83,33 

Опис На рiчних загальних зборах, якi вiдбулись 20.04.2018 року були прийнятi 

рiшення: 

Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. 

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: 

Голова лiчильної комiсiї Нестеренко Назарiй Валерiйович, член лiчильної 

комiсiї Онишкевич Тетяна Богданiвна. 

Питання 2. Визначення порядку та способу засвiдченню бюлетнiв для 

голосування на Загальних зборах. 

Прийняте рiшення:  Бюлетнi для голосування на Загальних зборах 



акцiонерiв засвiдчуються шляхом поставлення печатки Товариства на 

кожному бюлетня (на кожному аркушi бюлетня). 

Питання 3. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв:  

- Доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; 

- Виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; 

- Зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; 

- Обговорення питань - до 30 хвилин; 

- Голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетнiв 

для голосування. 

Питання 4. Затвердження звiту Наглядової ради Товариства. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради Приватного 

акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" за 2017 

р. Роботу Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" у 2017 р. визнати задовiльною. 

Питання 5. Затвердження звiту виконавчого органу Товариства. Прийняття 

рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального Директора Приватного 

акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" за 2017 

р. Роботу Генерального Директора Приватного акцiонерного товариства 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" у 2017 р. визнати задовiльною. 

Питання 6. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора. 

Прийняте рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзора Приватного 

акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" за 2017 

р. Роботу Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "КАРТОННО-

ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" у 2017 р. визнати задовiльною. 

Питання 7. Затвердження рiчного звiту Товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 р. 

Питання 8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Про виплату 

дивiдендiв акцiонерам за 2017 рiк та затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв Товариства. 

Прийняте рiшення: Прибуток в розмiрi 29709 тис. грн. направити на 

розвиток основного виробництва. Дивiденди акцiонерам за 2017 рiк не 

виплачувати. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.05.2018 

Кворум зборів 55,56 

Опис На позачергових загальних зборах, якi вiдбулись 15.05.2018 року, прийнятi 

рiшення: 

Питання 1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: Обрати головою лiчильної комiсiї Нестеренка Назарiя 

Валерiйовича. 

Питання 2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв:  



- Доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; 

- Виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; 

- Зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; 

- Обговорення питань - до 30 хвилин; 

- Голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетнiв 

для голосування. 

Питання 3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: На пiдставi заяв достроково, з 15.05.2018 року 

припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, а 

саме: 

- Голови Наглядової ради Ложовського Володимира Матвiйовича; 

- Члена Наглядової ради Делятинського Степань Льовоича; 

- Члена Наглядової ради Васяновича Сергiя Миколайовича 

Питання 4. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб: 

- Ложовський Володимир Матвiйович; 

- Делятинський Степан Львович; 

- Онишкевич Тетяна Богданiвна. 

Питання 5.  Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради. 

Прийняте рiшення:  Затвердити умови договорiв з членами Наглядової 

ради Товариства. Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради обрати Голову Загальних зборiв. 

Питання 6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з 

дати прийняття такого рiшення iз зазначенням їх граничної сукупностi 

вартостi та надання повноважень на пiдписання таких правочинiв. 

Прийняте рiшення: В порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 закону України 

"Про акцiонернi товариства" надати згоду на вчинення Генеральним 

директором Товариства Занько Андрiєм Степановичем вiд iменi 

Товариства значних правочинiв стосовна укладення або змiни будь-яких 

умов до вже укладених договорiв з установами банкiв у межах їх сукупної 

вартостi не бiльше нiж 30 000 000, 00 грн (триста мiльйонiв гривень,  нуль 

копiйок), що становить 109, 81 % вiд вартостi активiв Товариства за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, протягом одного року з дати 

ухвалення цього рiшення. Правочини, на вчинення яких надана попередня 

згода, вчиняються вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту 

Товариства пiсля пiдтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх 

вчинення.  

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 07.09.2018 

Кворум зборів 83,33 

Опис На позачергових загальних зборах, якi вiдбулись 07.09.2018 року, прийнятi 

рiшення: 



Питання 1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї зборiв. 

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: 

Голова лiчильної комiсiї Нестеренко Назарiй Валерiйович, член лiчильної 

комiсiї Делятинський Степан Львович. 

Питання 2. Затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

Прийняте рiшення: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв:  

- Доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; 

- Виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; 

- Зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; 

- Обговорення питань - до 30 хвилин; 

- Голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетнiв 

для голосування. 

Питання 3. Про розподiл нерозподiленого прибутку товариства та 

визначення частини нерозподiленого прибутку, що направляється на 

збiльшення статутного капiталу.  

Прийняте рiшення: Частину нерозподiленого прибутку Товариства, 

накопиченого за 2015 - 2017 роки в розмiрi 49  909,29 тис. грн. направити 

на збiльшення статутного капiталу. Частину нерозподiленого прибутку 

Товариства, накопиченого за 2015 - 2017 роки в розмiрi      31 277,71 тис. 

грн. залишити нерозподiленим. 

Питання 4. Про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом 

пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до 

статутного капiталу частини прибутку. 

Прийняте рiшення: Збiльшити статутний капiтал Товариства з 573 670,00 

грн. до 50 482 960,00 грн. шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй з 

0,25 грн. до 22,00 грн. за одну акцiю Товариства, за рахунок спрямування 

до статутного капiталу частини нерозподiленого прибутку Товариства за 

2015 - 2017 роки в розмiрi 49 909 290,00 грн.  

Питання 5. Про випуск акцiй нової номiнальної вартостi. 

Прийняте рiшення: Затвердити рiшення про випуск акцiй нової 

номiнальної вартостi вiдповiдно до Додатку. 

Питання 6. Про внесення змiн до статуту товариства, пов'язаних зi 

збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальної вартостi 

акцiй. 

Прийняте рiшення: З метою внесення змiн до Статуту товариства, 

пов'язаних зi збiльшенням статутного капiталу шляхом пiдвищення 

номiнальної вартостi акцiй, а також приведення Статуту Товариства у 

вiдповiднiсть чинному законодавству України, внести змiни до Статуту 

Товариства та затвердити Статут Приватного акцiонерного товариства 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" в новiй редакцiї. Уповноважити 

Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Статут 

Приватного акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

КОМПАНIЯ"  в новiй редакцiї. 

Уповноважити Генерального Директора Товариства здiйснити усi дiї, 

необхiднi для реєстрацiї нової редакцiї Статуту в Єдиному державному 

реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань. 

Питання 7. Затвердження Положень про загальнi збори, Наглядову раду, 

Виконавчий орган, Ревiзора Товариства, Кодексу корпоративного 

управлiння Товариства. 



Прийняте рiшення: Затвердити наступнi внутрiшнi положення Приватного 

акцiонерного товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ": 

1) Положення про загальнi збори Приватного акцiонерного товариства 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ"; 

2) Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного 

товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ"; 

3) Положення про Виконавчий орган Приватного акцiонерного 

товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ"; 

4) Положення про Ревiзора Приватного акцiонерного товариства 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ". 

Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Приватного акцiонерного 

товариства "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ 

Питання 8. Про вiдкликання (дострокове припинення повноважень) 

органiв управлiння Товариства. 

Прийняте рiшення: Припинити повноваження посадових осiб органiв 

управлiння Товариства: 

1) Голови Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира 

Матвiйовича; 

2) члена Наглядової ради Товариства Делятинського Степана 

Львовича; 

3) члена Наглядової ради Товариства Онишкевич  Тетяни Богданiвни; 

4) Ревiзора Товариства Качора Богдана Михайловича. 

Питання 9. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.  

Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду в складi 3 (трьох) осiб: 

1. Ложовський Володимир Матвiйович; 

2. Делятинський Степан Львович; 

3. Онишкевич  Тетяна Богданiвна. 

Питання 10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 

Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з 

членами Наглядової ради. 

Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з 

членами Наглядової ради. Визначити, що члени Наглядової ради 

виконують свої обов'язки на громадських засадах, без виплати винагороди. 

Особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами 

Наглядової ради обрати Голову загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Питання 11. Про обрання Ревiзора  Товариства. 

Прийняте рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Качора Богдана 

Михайловича. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 23.11.2018 

Кворум зборів 100 

Опис Питання 1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi в складi 

двох осiб, а саме: 1) Нестеренко Назарiй Валерiйович; 2) Делятинський 

Степан Львович. 

Питання 2. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв. 



Прийняте рiшення: Затвердити регламент роботи Загальних зборiв:  

- Доповiдi за порядком денним - до 30 хвилин; 

- Виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин; 

- Зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин; 

- Обговорення питань - до 30 хвилин; 

- Голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетнiв 

для голосування. 

Питання 3. Про надання згоди на вчинення значних правочинiв та надання 

повноважень на їх вчинення. 

Прийняте рiшення: 1.Надати згоду на вчинення Товариством значних 

правочинiв, а саме: 

1.1. Внесення змiн до Генерального договору про здiйснення кредитування 

№22 вiд 05.07.2017 року в  частинi збiльшення суми кредитування до 38 

000 000,00 (тридцять вiсiм мiльйонiв) гривень. 

1.2. Внесення змiн до договору застави вiд 05.07.2017 року в частинi 

перегляду заставної  вартостi обладнання - лiнiї з виробництва картону з 

макулатури КРМ-2, для виробництва картону коробкового з макулатурної 

паперової маси (продуктивнiстю  70 тн./доба), капiтально вiдновленої у 

2008-2018 р.р, що належить ПрАТ "Картонно-паперова компанiя"  та 

знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. Ковельська, 109, ринковою вартiстю 

77 149 000,00 грн.  

1.3. Припинення договору застави майнових прав вiд 05.07.2017 року 

згiдно Контракту № SQ20160627 вiд 09.12.2016 р.,  укладеного ПрАТ 

"Картонно-паперова компанiя" з компанiєю MB "EWT INTERNATIONAL 

LIMITED" (Литва) на  загальну суму  457 742,00 дол. США  

1.4. Припинення договору застави майнових прав вiд 05.07.2017 року 

згiдно Контракту № SQ20160628 вiд 27.03.2017р., укладеного ПрАТ 

"Картонно-паперова компанiя" з компанiєю MB "EWT INTERNATIONAL 

LIMITED" (Литва) на загальну суму 57 959,00 дол. США. 

1.5. Вiдкриття  в межах Генерального договору про здiйснення 

кредитування №22 вiд 05.07.2017 року мультивалютної кредитної лiнiї на 

поповнення обiгових коштiв  з максимальним лiмiтом кредитної лiнiї 435 

000,00 (чотириста тридцять п'ять тисяч) євро строком на 2 роки. 

2.Уповноважити Генерального директора Товариства  Занька А.С. на 

проведення переговорiв, звернення до ПАТ "Кредобанк" з вiдповiдними 

клопотаннями та пiдписання вiдповiдних змiн до Генерального договору 

про здiйснення кредитування, додаткових договорiв про надання кредитної 

лiнiї, змiн до договору застави та договорiв застави майнових прав, iнших 

необхiдних договорiв, з правом самостiйного визначення всiх iстотних 

умов таких договорiв, та iнших документiв, необхiдних для укладення 

таких договорiв. 

Iншi Загальнi збори акцiонерiв протягом 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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) 

Прийняття згоди по надання згоди на вчинення значних правочинiв 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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



сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
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 

Інше (зазначити) комiтети не створено 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Ложовський  Володимир 

Матвiйович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис: Станом на дату складання цього звiту до складу Наглядової ради 

входять: 

 

Голова Наглядової ради Ложовський Володимир Матвiйович, 

обраний членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 

07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборiв № 25 вiд "07" вересня 

2018 р.),  термiном на 3 (три) роки 

Делятинський Степан 

Львович 

член Наглядової ради  X 

Опис: член Наглядової ради Делятинський Степан Львович, обраний 

членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 

07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборiв № 25 вiд "07" вересня 

2018 р.),  термiном на 3 (три) роки. 

Онишкевич Тетяна член Наглядової ради  X 



Богданiвна 

Опис: член Наглядової ради Онишкевич Тетяна Богданiвна, обрана 

членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 

07.09.2018 р. (Протокол Загальних зборiв № 25 вiд "07" вересня 

2018 р.),  термiном на 3 (три) роки. 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Протягом 2018 року вiдбулися засiдання Наглядової ради: 

 

1) "15" сiчня 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення:  

 

Достроково припинити повноважень Генерального Директора Товариства - Пошивайла 

Ярослава Євгеновича на пiдставi пункту 5 частини першої статтi 41 Кодексу законiв про працю 

України, - та виплатити вихiдну допомогу у розмiрi не менше нiж шестимiсячний середнiй 

заробiток. 

 

Обрати Занька Андрiя Степановича на посаду Генерального Директора Товариства. 

 

Визначити, що повноваження Занька Андрiя Степановича на посадi Генерального Директора 

Товариства починають дiяти з 16.01.2018 року. 



 

 

 

2) "24" сiчня 2018 року (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Звернутися до Банку з клопотанням  замiни майна Товариства, що перебуває в заставi Банку з за 

Кредитним договором №1.10-41 вiд 24.12.2010р., Договором овердрафтного кредитування 

№1.12-70 вiд 22.08.2012р., Кредитним договором  №ТФ-LVO-159 вiд 16.05.2017р., та надати в 

заставу Банку майно Товариства.  

 

Надати повноваження Генеральному директору п. Заньку Андрiю Степановичу на пiдписання 

додаткових угод до укладених з Банком договорiв, необхiдних для реалiзацiї рiшення 

передбаченого в п. 1 порядку денного цього протокольного рiшення з правом одноособового 

прийняття рiшень щодо розмiру процентної ставки, комiсiй, платежiв та iнших остаточних 

договiрних умов. 

 

 

 

3) "25" сiчня 2018 року (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Звернутися до Регiонального сервiсного центру Мiнiстерства внутрiшнiх справ у Львiвськiй 

областi щодо зняття з облiку та реалiзацiї майна Товариства. 

 

Зняття з облiку та реалiзацiї майна Товариства, а саме:  

 

- Автомобiль легковий седан-В Toyota Camry 2.5 L, шасi JTNBF4FK803003844, рiк випуску 

2011 реєстрацiйний номер ВС1002СО. 

 

- Легковий унiверсал-В KIA CEED 1.6, рiк випуску 2008, колiр чорний, шасi 

U5YFF52228L060928 Y6LFF52228L006363 реєстрацiйний номер ВС6708ВМ. 

 

з правом одноособового прийняття рiшень щодо розмiру платежiв та iнших остаточних 

договiрних умов. 

 

 

 

4) "07" лютого 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Звернутись в ПАТ "Кредобанк" з клопотанням про вiдкриття кредитної лiнiї у ПАТ 

"КРЕДОБАНК" на поповнення обiгових коштiв, в межах Генерального договору про здiйснення 

кредитування №91 вiд 30.12.2015р. з максимальним лiмiтом кредитної лiнiї 5 000 000,00 (п'ять 

мiльйонiв) гривень  строком на 2 роки. 

 

Звернутись в ПАТ "Кредобанк" з клопотанням про отримання овердрафту у ПАТ 

"КРЕДОБАНК" на поповнення обiгових коштiв в сумi 3 000 000,00 (три мiльйони) гривень  



строком на 1 рiк, з наданням в заставу ПАТ "КРЕДОБАНК" товарiв в оборотi - готова продукцiя 

та незавершене виробництво (гiльзи картоннi, картон, кутники картоннi, картон в бобiнах, 

рушничок паперовий,  серветка паперова) балансовою вартiстю 9638138,97 грн., що знаходяться 

у власних примiщеннях за адресою: м. Львiв, вул. Ковельська, 109. 

 

Звернутись в ПАТ "Кредобанк" з клопотанням про отримання iнвестицiйного кредиту у ПАТ 

"КРЕДОБАНК" на придбання транспортних засобiв  в сумi 656 817,00 (шiстсот п'ятдесят шiсть 

тисяч вiсiмсот сiмнадцять) гривень  строком на 2 роки, з наданням в заставу ПАТ 

"КРЕДОБАНК" транспортного засобу - автомобiль Renault Dokker, 2017 року випуску, VIN 

VF10SRCL459020880, колiр - сiрий, двигун - 1,5 дизель, що належатиме Товариству пiсля 

отримання Свiдоцтва про його реєстрацiю в органах МРЕВ ДАI та транспортного засобу - 

автомобiль Renault Duster, 2017 року випуску,  VIN VF1HSRADF58670509, колiр - бiлий, двигун 

- 1,5 дизель, що належатиме Товариству пiсля отримання Свiдоцтва про його реєстрацiю в 

органах МРЕВ ДАI. 

 

Уповноважити генерального директора Товариства  Занька А.С. на проведення переговорiв та 

пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв, договорiв застави, iнших необхiдних договорiв, з 

правом самостiйного визначення всiх iстотних умов таких договорiв, та iнших документiв, 

необхiдних для укладення таких договорiв. 

 

 

 

5) "12" лютого 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Звернутись в сервiсний центр надання послуг МВС України у Львiвськiй областi для реєстрацiї 

та постановки на облiк придбаних Товариством транспортних засобiв: 

 

- Автомобiль легковий унiверсал В Renault Dokker шасi VF 10SRCL 459020880, рiк 

випуску 2017, колiр сiрий.  

 

- Автомобiль легковий унiверсал-В К RENAULT DUSTER шасi VF1HSRADF 58670509, 

рiк випуску 2017, колiр бiлий.. 

 

Уповноважити генерального директора Товариства  Занька А.С. на проведення переговорiв та 

пiдписання вiдповiдних договорiв, заяв та iнших документiв, необхiдних для постановки на 

облiк придбаних Товариством транспортних засобiв у сервiсному центрi надання послуг МВС 

України у Львiвськiй областi. 

 

 

 

6) "05" березня 2018 р. (Кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про проведення рiчних загальних зборiв та призначення дати проведення 20.04.2018 р., 

затвердження проекту денного рiчних загальних зборiв, затвердження проекти рiшень з питань 

порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв 20.04.2019, визначити дату складання 

Перелiку акцiонерiв для надсилання письмових повiдомлень про скликання рiчних Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства - 12.03.2018 р., визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi 



мають право на участь в загальних зборах акцiонерiв - станом на 24:00 годину 16 квiтня 2018р., 

визначити час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв 

Товариства з 11:00 год. до 11:55 год. за мiсцем проведення зборiв, визначити такий порядок 

ознайомлення акцiонерiв з матерiалами для проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства: вiд дати надiслання повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв 

акцiонери мають право ознайомитися з  матерiалами та документами, необхiдними для 

прийняття рiшень з питань порядку денного за адресою: 79024, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, 

кабiнет Генерального директора у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., 

перерва з 13-00 до 14-00., та в день проведення рiчних загальних зборiв, у мiсцi їх проведення. 

Вiдповiдального призначити керiвника юридичного вiддiлу Нестеренка Н. В., затвердити форму 

i текс повiдомлення акцiонерам про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 

20.04.2018р., призначити реєстрацiйну комiсiю у складi двох осiб Нестеренка Н. В. та 

Онишкевич Т. Б., призначити тимчасову лiчильну комiсiю у складi двох осiб Нестеренка Н. В. та 

Онишкевич Т.Б., обрати Головою Загальних зборiв Ложовського В. М., обрати секретарем 

загальних зборiв Нестеренка Н. В. 

 

 

 

7) "07" березня 2018 р. (Кворум) 100%  

 

Прийнятi рiшення: 

 

1. Виступити фiнансовим поручителем по зобов'язаннях пiдприємств перед ПАТ 

"КРЕДОБАНК": 

 

- ТОВ "ТЕМА-СТАНIСЛАВ" за ДОГОВОРОМ №27/2017/К кредитної лiнiї вiд 08.12.2017 року в 

розмiрi 2 000 000,00  (Два мiльйони) гривень термiном на 12 мiсяцiв; 

 

- ТОВ "ТЕМА-ОПIЛЛЯ"  за  ДОГОВОРОМ №26/2017/К кредитної лiнiї вiд 08.12.2017 року в 

розмiрi      2 000 000,00  (Два мiльйони) гривень термiном на 12 мiсяцiв; 

 

- ТОВ "ТЕМА-БУКОВИНА" за ДОГОВОРОМ №25/2017/К кредитної лiнiї вiд 08.12.2017 року в 

розмiрi 3 000 000,00  (Три мiльйони) гривень термiном на 12 мiсяцiв. 

 

2. Уповноважити генерального директора Товариства  Занька А.С. на укладення та пiдписання 

вiд iменi Товариства договорiв поруки та всiх документiв, пов'язаних з його укладенням та 

виконанням, з правом самостiйного погодження iстотних умов правочинiв. 

 

 

 

8) "07" березня 2018 р. (Кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

1) Звернутися до Регiонального сервiсного центру Мiнiстерства внутрiшнiх справ у 

Львiвськiй областi щодо зняття з облiку та реалiзацiї майна Товариства. 

 

Зняти з облiку та реалiзувати майно Товариства, а саме:  

 

- Автомобiль легковий унiверсал-В ВАЗ 21043, шасi XQK21041060006679, 

Y7C21043060058648, рiк випуску 2006 , колiр Зелений,  реєстрацiйний номер ВС8939АР 



(Свiдоцтво про реєстрацiю транспортного засобу серiї САЕ №967740, видане 18.08.2011 р. 

 

- Автомобiль легковий унiверсал-В MITSUBISHI LANCER WAGON 1.6 I, рiк випуску 

2004, колiр червоний, шасi JMBLNCS3Q4U005829 реєстрацiйний номер BC1029AM, (Свiдоцтво 

про реєстрацiю транспортного засобу серiї САЕ №967739, видане 18.08.2011 р. з правом 

одноособового прийняття рiшень щодо розмiру платежiв та iнших остаточних договiрних умов. 

 

 

 

9) "07" березня 2018 р.  (Кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

1 Звернутись в ПАТ АКБ "Львiв" з клопотанням про зменшення вiдсоткових ставок по 

кредитних лiнiях №36/К/16 вiд 19 липня 2016р., №32/К/15 вiд 20 жовтня 2015р., №76/К-13 вiд 10 

жовтня 2013р.  

 

 2. Уповноважити Генерального директора Занька Андрiя Степановича на проведення 

переговорiв та пiдписання вiдповiдних кредитних договорiв. 

 

 

 

10) "04" квiтня 2018 р. (Кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

У зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв Товариства щодо питань порядку денного рiчних 

загальних зборiв акцiонерiв залишити чинним порядок денний, затверджений Наглядовою 

радою Протоколом № 09/2018 вiд 05.03.2019р., У зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв 

Товариства щодо проектiв рiшень з  порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв 

залишити чинними проекти рiшень, затвердженi Наглядовою радою Протоколом № 09/2018 вiд 

05.03.2019р., затвердити форму i текст бюлетнiв для голосування на рiчних загальних зборах 

акцiонерiв Товариства 20.04.2018. 

 

 

 

11) "24" квiтня 2018 р. (Кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв 15 травня 2018 р., о 12 год. 00 хв., за адресою: 

79024, Україна, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора. Повiдомлення про 

скликання позачергових загальних зборiв здiйснювати не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати їх 

проведення, затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства 15.05.2018р., затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв 15.05.2018., визначити дату складання перелiку акцiонерiв для 

надсилання письмових повiдомлень про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

24.04.2018 р., визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в 

загальних зборах акцiонерiв станом на 24:00 год 08 травня 2018 р., визначити час проведення 

реєстрацiї акцiонерiв для участi в позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства з 11:00 

год. до 11:55 год. за мiсцем проведення зборiв,  визначити такий порядок ознайомлення 



акцiонерiв з матерiалами для проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства: 

вiд дати надiслання повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонери 

мають право ознайомитися з  матерiалами та документами, необхiдними для прийняття рiшень з 

питань порядку денного за адресою: 79024, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, кабiнет Генерального 

директора у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00., 

та в день проведення позачергових загальних зборiв, у мiсцi їх проведення. Вiдповiдального 

призначити керiвника юридичного вiддiлу Нестеренка Н. В., затвердити форму i текст 

повiдомлення акцiонерам про проведення  позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

на 15.05.2018 р., призначити реєстрацiйну комiсiю у складi 2 осiб Нестеренка Н. В. та 

Онишкевич Т. Б., призначити тимчасову лiчильну комiсiю у складi 2 осiб Нестеренка Н. В. та 

Онишкевич Т. Б, обрпти Головою загальних зборiв Ложовського В. М., секретарем Нестеренка 

Н. В., затвердити форму i текст бюлетнiв для голосування на позачергових загальних зборах 

акцiонерiв Товариства 15.05.2018 р. 

 

 

 

12) "11" травня 2018 р. (Кворум 100%)   

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про проведення iнвентаризацiї майна пiдприємства. 

 

 

 

13) "15" травня 2018 р.  (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

1. Про змiну умов фiнансування за Договором овердрафтного кредитування №1.12-70 вiд 

22.08.2012р., укладеного з ПАТ "ПУМБ", код ЄДРПОУ - 14282829, надалi за текстом - Банк, та 

внесення вiдповiдних змiн до вiдповiдних угод про забезпечення. 

 

2. Про змiну умов фiнансування за Кредитним договором №1.10-41 вiд 24.12.2010 р. та 

Кредитним договором №ТФ-LVO-159 вiд 16.05.2017 р., укладеного з Банком, та внесення 

вiдповiдних змiн до вiдповiдних угод про забезпечення. 

 

3. Про надання повноважень Генеральному Директору п. Заньку А.С. на пiдписання  усiх 

додаткових угод з Банком, необхiдних для реалiзацiї рiшення передбаченого в п. 1 та 2 Порядку 

денного цього Протокольного рiшення, з правом одноособового прийняття рiшень щодо розмiру  

процентної ставки, комiсiй,  платежiв, змiни заставних вартостей майна та iнших остаточних 

договiрних умов. 

 

 

 

14) "18" червня 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про проведення сертифiкацiї за стандартом FSC 

 

 



 

15) "25" червня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Передачу обладнання в заставу згiдно умов генерального кредитного договору №32/К/15 вiд 20 

жовтня 2015 року. 

 

 

 

16) "25" червня 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Передачу обладнання в заставу згiдно умов генерального кредитного договору №36/К/16 вiд 19 

липня 2016 року. 

 

 

 

17) "23" липня 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Провести позачерговi загальнi збори акцiонерiв "07"  вересня 2018 р., о 12 год. 30 хв., за адресою 

м. Львiв, вул. Ковельська, 109, каб. Генерального директора, затвердити проект порядку денного 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв 07.09.2018 р., затвердити проекти рiшень з питань 

порядку денного, визначити дату складання перелiку акцiонерiв для надсилання письмових 

повiдомлень про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 25.07.2018 р., 

визначити дату складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в загальних зборах 

акцiонерiв станом на 24:00 год. "03" вересня 2018 р., ., визначити час проведення реєстрацiї 

акцiонерiв для участi в позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства з 11:00 год. до 

11:55 год. за мiсцем проведення зборiв,  визначити такий порядок ознайомлення акцiонерiв з 

матерiалами для проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства: вiд дати 

надiслання повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонери мають право 

ознайомитися з  матерiалами та документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань 

порядку денного за адресою: 79024, м. Львiв, вул. Ковельська, 109, кабiнет Генерального 

директора у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00., 

та в день проведення позачергових загальних зборiв, у мiсцi їх проведення. Вiдповiдального 

призначити керiвника юридичного вiддiлу Нестеренка Н. В., затвердити форму i текст 

повiдомлення акцiонерам про проведення  позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

на 07.09.2018 р., спосiб повiдомлення акцiонерiв - поштовий зв'язок, призначити реєстрацiйну 

комiсiю у складi 2 осiб Нестеренка Н. В. та Онишкевич Т. Б., призначити тимчасову лiчильну 

комiсiю у складi 2 осiб Нестеренка Н. В. та Онишкевич Т. Б, обрати Головою загальних зборiв 

Ложовського В. М., секретарем Нестеренка Н. В. 

 

 

 

18) "31" липня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 



Рiшення : 1. Про затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства. 

 

2. Про затвердження цiни викупу акцiй для реалiзацiї акцiонерами права вимоги 

обов'язкового викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.  

 

3. Про затвердження порядку повiдомлення акцiонера про його право на обов'язковий 

викуп акцiй та цiну викупу.  

 

4. Про затвердження проекту договору мiж   Товариством   та  акцiонером  про обов'язковий 

викуп товариством належних йому акцiй. 

 

 

 

19) "17" серпня 2018 р. (кворум 100%)   

 

Прийнятi рiшення: 

 

Прийняття рiшення, щодо пропозицiй акцiонерiв щодо питань порядку денного позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства та затвердження порядку денного позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження проектiв рiшень з питань порядку 

денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, затвердження форми i тексту 

бюлетнiв для голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

 

 

 

20) "27" серпня 2018 р (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй областi 

придбаний Товариством транспортний засiб, уповноважити на проведення вiдповiдних дiй 

Генерального директора Товариства 

 

 

 

21) "29" серпня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Залишення без змiн затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол № 17/2018 вiд 

23.07.2018р) проекти рiшень з питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

щодо обрання посадових осiб до складу органiв управлiння Товариством, затвердити форму i 

текст бюлетнiв для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акцiонерiв 

Товариства 07.09.2018 р. 

 

 

 

22) "07" вересня 2018 р.(кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення: 

 



Обрати Головою Наглядової ради Товариства Ложовського Володимира Матвiйовича. 

 

 

 

23) "10" вересня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Достроково припинити повноваження Генерального директора Товариства Занька А. С., обрати 

Занька А. С. Генеральним директором Товариства, повноваження Генерального директора 

починають дiяти з 10.09.2018р. 

 

 

 

24) "10" вересня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Уповноважити генерального директора Товариства  Занька А.С. на укладення та пiдписання вiд 

iменi Товариства додаткового договору до Договору поруки вiд 15 березня 2018 року , що 

укладений мiж Товариством та ПАТ "Кредобанк" , у зв'язку iз змiною найменування 

Позичальника iз Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Тема - Станiслав"  на Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Тема - Захiд" (код ЄРПОУ 33860155). 

 

 

 

25) "18" жовтня 2018 р.(кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй областi 

придбаний Товариством транспортний засiб, уповноважити на вчинення вiдповiдних дiй 

Генерального директора Товариства. 

 

 

 

26) "23" жовтня 2018 р.(кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

На перiод вiдпустки Генерального директора Товариства, Занька А. С., а саме з 01 листопада 

2018 р., по 19 листопада 2018 р., тимчасове виконання обов'язкiв генерального директора 

Товариства покласти на технiчного директора Динисюка В. М., з наданням усiх повноважень 

Генерального директора Товариства. 

 

 

 

27) "25" жовтня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 



Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй обл., 

придбаний транспортний засiб, уповноважити Генерального директора на вчинення вiдповiдних 

дiй. 

 

 

 

28) "25" жовтня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй обл., 

придбаний транспортний засiб, уповноважити Генерального директора на вчинення вiдповiдних 

дiй. 

 

 

 

29) "29" жовтня 2018 р. (кворум 100%)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй обл., 

придбаний транспортний засiб, уповноважити Генерального директора на вчинення вiдповiдних 

дiй. 

 

 

 

30) "05" листопада 2018 р. (кворум 100%) 

 

Прийнятi рiшення:  

 

Рiшення : 1. Про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

затвердження дати, часу та мiсця їх проведення. 

 

5.  Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. 

 

6. Про затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

7. Про затвердження дати складання перелiку акцiонерiв для здiйснення розсилки 

повiдомлень про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

8. Про затвердження дати складання перелiку акцiонерiв якi мають право на участь в 

позачергових загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

 

9. Про затвердження часу проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi в позачергових 

загальних зборах акцiонерiв Товариства. 

 

10. Про затвердження порядку ознайомлення акцiонерiв з  документами, необхiдними для 

прийняття рiшень  з  питань  порядку  денного позачергових загальних зборах акцiонерiв 

Товариства. 



 

11. Про затвердження форми i тексту повiдомлення акцiонерiв товариства про проведення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Про визначення способу повiдомлення 

акцiонерiв товариства про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

12. Про призначення реєстрацiйної комiсiї та затвердження її складу. 

 

13. Про обрання тимчасової лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 

 

14. Про обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

 

15. Про затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства.  

 

 

 

31) "07" листопада 2018р.  (Кворум 100 %) 

 

Прийнятi рiшення: 

 

Звернутися до ТОВ "ВТК "СЕНС" iз пропозицiєю укласти договiр купiвлi-продажу за цiною  1 

470 505,00 грн., у тому числi ПДВ, комплекс нежитлових будiвель i споруд, та земельну дiлянку 

площею 0,9791 га, що розташованi за адресою: Львiвська обл., Золочiвський р-н., с. Бiлий 

Камiнь, вул. Шевченка, буд. 38. 

 

Уповноважити на вчинення вiдповiдних дiй т.в.о. Генерального директора Технiчного директора 

Товариства Динисюка Вiктора Миколайовича. 

 

"07" листопада 2018 р. 100 % Про купiвлю нежитлових примiщень (лiт. "В-2") в цiлому, 

загальною площею 1636,8 кв.м., якi знаходяться за адресою: м. Львiв, вул. Ковельська, 109-А, 

що належить Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЕМА" (Код ЄДРПОУ:22334316) на 

правi приватної власностi. 

 

Уповноважити на вчинення вiдповiдних дiй т.в.о. Генерального директора Технiчного директора 

Товариства Динисюка Вiктора Миколайовича. 

 

 

 

32) "12" листопада 2018 р. (Кворум 100 %)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про отримання iнвестицiйного кредиту та кредитної лiнiї у ПАТ "КРЕДОБАНК".  

 

 

 

33) "20" листопада 2018 р. (Кворум 100 %)   

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй областi 



придбаний Товариством транспортний засiб. 

 

 

 

34) "21" листопада 2018 р. (Кворум 100 %)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй обл., 

придбаний транспортний засiб, уповноважити Генерального директора на вчинення вiдповiдних 

дiй. 

 

 

 

35) "26" листопада 2018 р. (Кворум 100 %)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Рiшення про отримання iнвестицiйного кредиту у ПАТ 

 

"КРЕДОБАН" 

 

 

 

36) "04" грудня 2018 р. (Кворум 100 %)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Рiшення про постановку на облiк в сервiсному центрi надання послуг МВС України у Львiвськiй 

областi придбаний Товариством транспортний засiб. 

 

 

 

37) "11"  грудня 2018 р. (Кворум 100 %)  

 

Прийнятi рiшення: 

 

Рiшення про приведення в вiдповiднiсть Статуту ТОВ "ТЕМА-ПЛЮС" до Закону України "Про 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю та додатковою вiдповiдальнiстю", рiшення про 

державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту ТОВ "ТЕМА-ПЛЮС". 

 

 

 

 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Одноособовий виконавчий орган - 

Генеральний директор Занько Андрiй 

Степанович 

Генеральний директор Товариства без 

довiреностi дiє вiд iменi Товариства. 

Керiвництво з оперативних питань дiяльностi 

Товариства здiйснюється Генеральним 

директором через прийняття ним вiдповiдних 

рiшень, наказiв, розпоряджень та вказiвок, 

обов'язкових для виконання всiма 

працiвниками Товариства. 

Забезпечує виконання бiзнес-планiв, програм 

розвитку та рiшень Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства i Наглядової ради 

Товариства. 

Затверджує чисельний склад (штатний 

розпис) Товариства та його вiдокремлених 

пiдроздiлiв. Визначає правила роботи з 

персоналом Товариства. Приймає на роботу i 

звiльняє у вiдповiдностi з вимогами 

законодавства України працiвникiв 

Товариства, визначає їх права та обов'язки, 

приймає по вiдношенню до них заходи 

заохочення та накладає дисциплiнарнi 

стягнення. Визначає умови працi працiвникiв 

та правила внутрiшнього трудового 

розпорядку. Вирiшує iншi питання кадрового 

забезпечення дiяльностi Товариства. 

Забезпечує виконання зобов'язань Товариства 

перед бюджетом та контрагентами по 

господарських договорах та iнших 

правочинах. 

Органiзує облiк i забезпечує складання та 

своєчасне подання бухгалтерської та 

статистичної звiтностi про дiяльнiсть 

Товариства в органи податкової служби, 

соцiальнi фонди та органи державної 

статистики. 

 Визначає осiб, якi мають право дiяти вiд 

iменi Товариства; видає їм довiреностi на 

право вчинення юридично значущих дiй i 

представництва вiд iменi Товариства. 

Здiйснює представництво Товариства в судi 

та в стосунках з державними органами та 

органами мiсцевого самоврядування, 

правоохоронними та судовими органами, 



установами, юридичними та фiзичними 

особами. Приймає рiшення особисто або 

через уповноважених осiб щодо пред'явлення 

вiд iменi Товариства претензiй та позовiв до 

юридичних та фiзичних осiб. 

Самостiйно вчиняє вiд iменi Товариства будь-

якi правочини, за винятком тих, вчинення 

яких потребує надання згоди Загальними 

зборами або Наглядовою радою Товариства у 

випадках, визначених законом. 

Виступає у межах своєї компетенцiї 

розпорядником коштiв Товариства та його 

майна в межах, визначених цим Статутом, 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства. 

Пiдписує фiнансовi та iншi документи 

Товариства. 

Приймає рiшення про вiдкриття поточних та 

iнших рахункiв в будь-якiй установi банку 

України та за кордоном для зберiгання 

грошових коштiв Товариства i здiйснення всiх 

видiв розрахункiв, кредитних та касових 

операцiй. 

Затверджує товарний знак Товариства для 

його реєстрацiї в порядку, встановленому 

чинним законодавством України; 

Визначає склад i перелiк вiдомостей, якi 

складають комерцiйну таємницю Товариства, 

а також порядок захисту комерцiйної 

таємницi Товариства. Визначає заходи по 

органiзацiї захисту вiдомостей, якi складають 

комерцiйну таємницю. 

Укладає вiд iменi Товариства колективний 

договiр з трудовим колективом Товариства. 

Веде всю переписку з питань Товариства вiд 

свого iменi. 

Затверджує положення про адмiнiстративнi 

пiдроздiли та внутрiшнi служби Товариства. 

Здiйснює iншi повноваження, не вiднесенi 

законодавством України, цим Статутом до 

компетенцiї iнших органiв управлiння 

Товариства. 

 

Опис В склад виконавчого органу Товариства 

входить одноособовий виконавчий орган - 

Генеральний директор Товариства. 

Генеральний директор Товариства 

призначається Наглядовою радою Товариства 

строком на 3 (три) роки.  

 

Примітки 



  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, 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?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 



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)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 



За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

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 Делятинський Степан Львович  27,777772 

2 Ложовський Володимир Матвiйович  27,777816 

3 Онишкевич Тетяна Богданiвна  27,777772 

4 Бродович Сергiй Васильович  16,666637 

 

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 

2 294 680 0 Обмежень прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтента немає. 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є органом управлiння Товариства, що здiйснює захист 

прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства та Законом 

України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора 

Товариства. Наглядова рада Товариства обирається в кiлькостi 3 (трьох) членiв, якщо iнше не 

визначено рiшенням Загальних зборiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути тiльки 



фiзична особа. В тому числi i не бути акцiонером Товариства. 

В Наглядову раду Товариства можуть бути обранi акцiонери Товариства, афiлiйованi особа 

Товариства, працiвники Товариства, особи, якi мають освiту та досвiд роботи, який дозволяє їм 

оцiнювати iнформацiю про дiяльнiсть пiдприємства i стан ринку для винесення професiйних 

суджень в галузi виробничої, торгiвельної, управлiнської, фiнансової дiяльностi.  

Особи, обранi в склад Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 

Наглядова рада Товариства обирається на строк 3 (три) роки. Члени Наглядової ради Товариства 

обираються кумулятивним голосуванням. Кожна голосуюча акцiя надає своєму власнику таку 

кiлькiсть голосiв, яка є рiвною кiлькостi членiв Наглядової ради, передбаченої Статутом 

Товариства. Акцiонер вправi вiддати отриманi таким чином голоси повнiстю за одного 

кандидата або роздiлити їх мiж двома чи бiльше кандидатами на свiй розсуд. Кандидати, якi 

отримали найбiльшу кiлькiсть голосiв, вважаються обраними в Наглядову раду Товариства. 

Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами акцiонерiв, на яких був 

обраний новий склад Наглядової ради Товариства. 

Повноваження Голови та членiв Наглядової ради припиняються за рiшенням Загальних зборiв. 

В склад виконавчого органу Товариства входить одноособовий виконавчий орган - Генеральний 

директор Товариства. Генеральний директор Товариства призначається Наглядовою радою 

Товариства строком на 3 (три) роки. Повноваження Генерального директора припиняються за 

рiшенням Наглядової ради. 

Органом управлiння Товариства, що перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, 

його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, є Ревiзор Товариства. Ревiзор обирається на 

Загальних зборах акцiонерiв шляхом голосування з використанням бюлетнiв для голосування. 

Рiшенням Загальних зборiв може бути передбачено обрання ревiзора шляхом кумулятивного 

голосування. Строк повноважень Ревiзора Товариства - 3 (три) роки.   

Повноваження Ревiзора припиняються за рiшенням Загальних зборiв. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
повноваження членiв Наглядової ради: 

1) визначення стратегiї розвитку та прiоритетних напрямкiв дiяльностi Товариства та 

затвердження за поданням Генерального директора щорiчного фiнансово-господарського плану 

Товариства; 

2) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

3) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх 

реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

4) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; 

5) створення та лiквiдацiя фiлiалiв, вiдкриття та закриття представництв Товариства 

(затвердження положень про них); 

6) вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 

перетворення Товариства;  

7) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним 

на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу 

акцiй; 

8) затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть товариства, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв цим Законом, та тих, що рiшенням 

наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу. 

9) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 

10) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; 



11) вирiшення питання про доповнення перелiку видiв дiяльностi Товариства, визначених в 

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

формувань, а також вирiшення питання про надання повноважень, необхiдних для вчинення 

таких дiй. 

12) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та 

про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

загальних зборiв; 

13) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою 

радою, якщо iнше не встановлено статутом товариства; 

14) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

15) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно 

до статуту товариства та у випадках, встановлених законом; 

16) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до закону; 

17) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 

18) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

19) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

20) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

21) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 

22) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 23) прийняття рiшення про надання 

згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 

правочину у випадках, передбачених та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом; 

24) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

25) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього 

аудитора); 

26) затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

27) обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки 

за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов 

договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру 

оплати його (її) послуг; 

28) затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку 

зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення 

щодо нього; 

29) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає акцiонерному 

товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, 

встановлення розмiру оплати її послуг; 

30) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до  Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

31) обрання та припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) Генерального 

директора Товариства або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора 

Товариства;  

32) затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним 

директором, встановлення розмiру його винагороди.  

Наглядова рада вправi в будь-який час розiрвати на пiдставi прийнятого нею рiшення договiр з 

Генеральним директором Товариства; 

33) прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд виконання 

його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 



директора Товариства;  

34) надання згоди на сумiщення Генеральним директором в органах управлiння iнших 

органiзацiй; 

35) притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора, в тому числi до вiдповiдальностi 

за неповну чи несвоєчасну виплату дивiдендiв, а також за вiдмову надати Наглядовiй радi 

документи та iнформацiю у випадках, передбачених цим Положенням та (або) законодавством 

України; 

36) затвердження положення про винагороду виконавчого органу акцiонерного товариства, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;  

37) затвердження звiту про винагороду виконавчого органу акцiонерного товариства, вимоги до 

якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; 

38) розгляд звiту Генерального директора та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

39) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом або Статутом Товариства.  

 

Повноваження Генерального директора Товариства: 

Генеральний директор Товариства без довiреностi дiє вiд iменi Товариства. Керiвництво з 

оперативних питань дiяльностi Товариства здiйснюється Генеральним директором через 

прийняття ним вiдповiдних рiшень, наказiв, розпоряджень та вказiвок, обов'язкових для 

виконання всiма працiвниками Товариства. 

Забезпечує виконання бiзнес-планiв, програм розвитку та рiшень Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства i Наглядової ради Товариства. 

Затверджує чисельний склад (штатний розпис) Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв. 

Визначає правила роботи з персоналом Товариства. Приймає на роботу i звiльняє у 

вiдповiдностi з вимогами законодавства України працiвникiв Товариства, визначає їх права та 

обов'язки, приймає по вiдношенню до них заходи заохочення та накладає дисциплiнарнi 

стягнення. Визначає умови працi працiвникiв та правила внутрiшнього трудового розпорядку. 

Вирiшує iншi питання кадрового забезпечення дiяльностi Товариства. 

Забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом та контрагентами по 

господарських договорах та iнших правочинах. 

Органiзує облiк i забезпечує складання та своєчасне подання бухгалтерської та статистичної 

звiтностi про дiяльнiсть Товариства в органи податкової служби, соцiальнi фонди та органи 

державної статистики. 

 Визначає осiб, якi мають право дiяти вiд iменi Товариства; видає їм довiреностi на право 

вчинення юридично значущих дiй i представництва вiд iменi Товариства. 

Здiйснює представництво Товариства в судi та в стосунках з державними органами та органами 

мiсцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами, установами, юридичними 

та фiзичними особами. Приймає рiшення особисто або через уповноважених осiб щодо 

пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй та позовiв до юридичних та фiзичних осiб. 

Самостiйно вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi правочини, за винятком тих, вчинення яких 

потребує надання згоди Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства у випадках, 

визначених законом. 

Виступає у межах своєї компетенцiї розпорядником коштiв Товариства та його майна в межах, 

визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради 

Товариства. 

Пiдписує фiнансовi та iншi документи Товариства. 

Приймає рiшення про вiдкриття поточних та iнших рахункiв в будь-якiй установi банку України 

та за кордоном для зберiгання грошових коштiв Товариства i здiйснення всiх видiв розрахункiв, 

кредитних та касових операцiй. 

Затверджує товарний знак Товариства для його реєстрацiї в порядку, встановленому чинним 



законодавством України; 

Визначає склад i перелiк вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю Товариства, а також 

порядок захисту комерцiйної таємницi Товариства. Визначає заходи по органiзацiї захисту 

вiдомостей, якi складають комерцiйну таємницю. 

Укладає вiд iменi Товариства колективний договiр з трудовим колективом Товариства. 

Веде всю переписку з питань Товариства вiд свого iменi. 

Затверджує положення про адмiнiстративнi пiдроздiли та внутрiшнi служби Товариства. 

Здiйснює iншi повноваження, не вiднесенi законодавством України, цим Статутом до 

компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства. 

 

Ревiзор в межах своїх повноважень контролює: 

1) виконання затверджених Загальними зборами акцiонерiв основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства та планiв його роботи; 

2) виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради Товариства, а також наказiв i 

розпоряджень Генерального директора Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi; 

3) достовiрнiсть даних, що мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 

4) вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

Товариства вимогам законодавства України; 

5) дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо 

розпорядження майном Товариства, укладення ним правочинiв та проведення фiнансових 

операцiй вiд iменi Товариства; 

6) своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 

7) зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей, що вiдображенi у балансi Товариства; 

8) виконання Генеральним директором Товариства рiшень щодо усунення недолiкiв, виявлених 

за результатами попередньої ревiзiї; 

9) вжиття Генеральним директором Товариства заходiв щодо недопущення витрат або 

перевитрат, а у разi їх наявностi - вжиття заходiв для розгляду цих фактiв Наглядовою радою 

Товариства; 

10) правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв акцiонерам Товариства; 

11) використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок 

чистого прибутку Товариства; 

12) фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

 

 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 

3480-IV пiд час проведення аудиту аудитором перевiрено звiт про корпоративне управлiння 

ТОВАРИСТВА у частинi наявностi: кодексу корпоративного управлiння ТОВАРИСТВА; 

пояснень iз сторони ТОВАРИСТВА, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння 

ТОВАРИСТВА вiдхиляється i причини таких вiдхилень; iнформацiя про проведенi загальнi 

збори акцiонерiв ТОВАРИСТВА та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; персональний 

склад наглядової ради ТОВАРИСТВА, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень. 

Результати виконання аудиторських процедур, з метою висловлення думки щодо iнформацiї у 

звiтi про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА дають можливiсть сформулювати судження 

щодо вiдповiдностi вимогам ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 



ТОВАРИСТВА; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй ТОВАРИСТВА; iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

на загальних зборах ТОВАРИСТВА; порядку призначення та звiльнення посадових осiб 

ТОВАРИСТВА; повноваження посадових осiб ТОВАРИСТВА. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Емiтент не є фiнансовою установою. 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Делятинський Степан Львович 637 411 27,777772 637 411 0 

Онишкевич Тетяна Богданiвна 637 411 27,777772 637 411 0 

Ложовський Володимир Матвiйович 637 412 27,777816 637 412 0 

Бродович Сергiй Васильович 382 446 16,666637 382 446 0 

Усього 2 294 680 99,999997 2 294 680 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 15.05.2018 Ложовський Володимир Матвiйович  16,666681 27,777816 

Зміст інформації: 

Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. вiд 

депозитарної установи, яка здiйснює облiк права власностi на цiннi папери Приватного акцiонерного товариства "Картонно-Паперова Компанiя" у депозитарнiй системi 

України змiнився розмiр частки: 

 
Ложовського Володимира Матвiйовича: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни - 27.777816%; розмiр 

частки в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16.666681%; пiсля змiни - 27.777816%. 

 

 

 

 

2 15.05.2018 Делятинський Степан Львович  16,666681 27,777772 

Зміст інформації: 

Делятинського Степана Львовича: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни - 27.777772%; розмiр частки в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16.666681%; пiсля змiни - 27.777772%. 



3 15.05.2018 Онишкевич Тетяна Богданiвна  16,666681 27,777772 

Зміст інформації: 

Онишкевич Тетяни Богданiвни: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни - 27.777772%; розмiр частки в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16.666681%; пiсля змiни - 27.777772%. 

 

 

4 15.05.2018 ВолинецьДанило Мефодiйович  16,666681 0 

Зміст інформації: 

Волинця Данила Мефодiйовича: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни - 0%; розмiр частки в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16.666681%; пiсля змiни - 0%. 

5 15.05.2018 Васянович Сергiй Миколайович  16,666637 0 

Зміст інформації: 

Васяновича Сергiя Миколайовича: розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй становить 16.666681%, пiсля змiни - 0%; розмiр частки в 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16.666681%; пiсля змiни - 0%. 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста iменна 2 294 680 22,00 Акцiонери Товариства мають право на: 

1) участь в управлiннi акцiонерним товариством; 

2) отримання дивiдендiв; 
3) отримання у разi лiквiдацiї товариства частини його 

майна або вартостi частини майна товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

акцiонерного товариства. 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

а) додержуватися вимог Статуту, внутрiшнiх 

нормативних документiв Товариства та виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв 
управлiння Товариства, виданi в межах наданих їм 

повноважень; 

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а 

також оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, 

передбаченими Статутом та внутрiшнiми 

нормативними документами Товариства; 

в) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 
Обсяг таких вiдомостей та вiдповiдальнiсть за їх 

розголошення визначається Генеральним директором 

Товариства з урахуванням вiдповiдних норм чинного 

законодавства України. 

Акцiонери можуть мати iншi права та обов'язки, 

передбаченi чинним законодавством України, цим 

Статутом та внутрiшнiми нормативними документами 

Товариства. 
 

немає 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 13/13/1/10 Львiвське 

територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв 

UA4000167712 

  
   

Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

22 2 294 680 50 482 960 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається. Фактiв лiстингу/делiстингу на бiржових ринках немає. 
Додаткової емiсiї не було. 

 



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

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Ложовський Володимир Матвiйович 637 412 27,777816 637 412 0 

Делятинський Степан Львович 637 411 27,777772 637 411 0 

Онишкевич Тетяна Богданiвна 637 411 27,777772 637 411 0 

Усього 1 912 234 83,33336 1 912 234 0 

 

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

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

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.07.2010 13/13/1/10 UA4000167712 2 294 680 50 482 960 2 294 680 0 0 

Опис: 

Жодних обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 94 692 169 178 0 0 94 692 169 178 

  будівлі та споруди 44 071 65 407 0 0 44 071 65 407 

  машини та обладнання 46 723 88 664 0 0 46 723 88 664 

  транспортні засоби 3 025 9 976 0 0 3 025 9 976 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 873 5 131 0 0 873 5 131 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 94 692 169 178 0 0 94 692 169 178 

Опис 

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на кiнець 

звiтного перiоду становить 78527 тис.грн., залишкова вартiсть 169178 
тис.грн., накопичена амортизацiя становить 31,70% вiд первiсної 

вартостi основних засобiв. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

181 639 97 826 

Статутний капітал (тис.грн) 50 483 574 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

574 574 

Опис Вартiсть чистих активiв пiдприємства рiвна власному капiталу, тобто сумi всiх його 

показникiв, а саме статутного капiталу, пайового капiталу, додаткового вкладеного 
капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку 

(непокритого збитку), неоплаченого капiталу i вилученого капiталу. 

Висновок Розрахунок вартостi чистих активiв вiдповiдає вимогам законодавства. Збiльшення 

статуного капiталу вiдбулося за рахунок збiльшення номiнальної вартостi акцiї. 
 

Заявлений статутний капiтал ТОВАРИСТВА становить 50 482 960,00 (п'ятдесят мiльйонiв 

чотириста вiсiмдесят двi тисячi дев'ятсот шiстдесят грн. 00 коп.). Заявлений розмiр 
статутного фонду сплачений не повнiстю. Неоплачений капiтал ТОВАРИСТВА становить 

49 909 290,00 грн.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 94 390 X X 



у тому числі:  

короткостроковий 16.02.2018 381 16,9 08.02.2019 

довгоствоковий 15.11.2018 1 970 4,75 14.12.2020 

Довгостроковий 26.11.2018 2 240 4,75 25.12.2020 

Довгостроковий 28.03.2017 25 420 17,91 04.07.2022 

Довгостроковий 29.11.2018 10 090 4,75 25.12.2020 

Довгостроковий 30.12.2015 8 261 17 28.12.2019 

Довгостроковий 20.10.2015 6 450 6 20.08.2020 

Довгостроковий 19.07.2016 15 953 6 30.06.2021 

Довгостроковий 10.10.2013 2 295 6 30.09.2020 

Короткостроковий 24.12.2010 21 061 17,5 01.04.2020 

Короткострокови 08.02.2017 269 16 08.02.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3 280 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 63 368 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 161 038 X X 

Опис - 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Картон 35585 302684,55 26,57 7213 87627,73 14,43 

2 Листи 2634 23409,44 2,06 1744 23439,7 3,86 

3 Бобiни 23292 223727,42 19,64 0 6,35 0,001 

4 Гiльза 8051420 86643,59 7,61 6724,531 97703,21 16,07 

5 Гiльза СПГ 161939 346,81 0,03 81749 88,32 0,01 

6 Кутник 90208191 201902,5 17,72 54572075 169742,97 27,95 

7 Основа СВГ 6648 227136,17 19,94 4071 142813,67 23,51 

8 Вироби СГВ 7183817 71151,05 6,25 7329361 84648,27 13,94 

9 Вироби СГВ 

(мак) 

321110 2084,07 0,18 310087 1302,24 0,22 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Амортизацiя 2,8 

2 Матерiальнi затрати 74,87 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2,57 

4 Витрати на оплату працi 12,08 

5 Iншi операцiйнi витрати 7,68 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-

паперва компанiя" 
за ЄДРПОУ 00278793 

Територія Львівська область, Личакiвський р-н за КОАТУУ 4610137200 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво паперу та картону за КВЕД 17.12 

Середня кількість працівників: 473 

Адреса, телефон: 79024 м. Львiв, вул. Ковельська, буд. 109, (032)2939640 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 254 262 

    первісна вартість 1001 338 388 

    накопичена амортизація 1002 ( 84 ) ( 126 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 49 135 33 560 

Основні засоби 1010 94 692 169 178 

    первісна вартість 1011 157 639 247 705 

    знос 1012 ( 62 947 ) ( 78 527 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 400 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 144 081 203 400 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 48 106 64 637 

Виробничі запаси 1101 30 115 28 530 

Незавершене виробництво 1102 3 790 8 462 

Готова продукція 1103 13 844 25 545 

Товари 1104 357 2 100 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 39 952 53 668 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 25 868 7 521 

    з бюджетом 1135 4 051 7 008 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 208 1 907 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 721 927 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 252 728 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 957 2 881 

Усього за розділом II 1195 129 115 139 277 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 273 196 342 677 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 574 50 483 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 40 332 40 332 

Додатковий капітал 1410 3 899 3 899 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 81 187 136 834 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 49 909 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 125 992 181 639 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 75 358 72 679 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 23 989 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 75 358 96 668 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 24 789 21 711 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 31 846 30 795 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 465 3 280 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 801 2 316 

    розрахунками зі страхування 1625 566 845 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 253 3 313 

    одержаними авансами 1635 2 004 1 446 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 38 1 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6 885 2 979 

Усього за розділом IІІ 1695 71 846 64 370 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 273 196 342 677 

Примітки: - 
 

Керівник    Занько Андрiй Степанович 

 
Головний бухгалтер   Iванець Марiя Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-

паперва компанiя" 
за ЄДРПОУ 00278793 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 614 609 481 722 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 485 260 ) ( 386 327 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 129 349 95 395 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 7 305 6 710 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 18 476 ) ( 16 624 ) 

Витрати на збут 2150 ( 30 987 ) ( 26 913 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 11 460 ) ( 8 561 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 75 731 50 007 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 2 996 575 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 9 672 ) ( 9 282 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1 319 ) ( 4 853 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 67 736 36 447 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -12 089 -6 744 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 55 647 29 703 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 55 647 29 703 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 417 681 332 523 

Витрати на оплату праці 2505 67 414 49 193 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14 339 9 919 

Амортизація 2515 15 622 10 279 

Інші операційні витрати 2520 42 828 36 954 

Разом 2550 557 884 438 868 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

Примітки: - 

 
Керівник    Занько Андрiй Степанович 

 

Головний бухгалтер   Iванець Марiя Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-

паперва компанiя" 
за ЄДРПОУ 00278793 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 640 716 496 047 

Повернення податків і зборів 3005 2 464 7 000 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 2 464 7 000 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 175 32 320 

Надходження від повернення авансів 3020 5 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 309 131 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 18 792 16 392 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 506 690 ) ( 448 457 ) 

Праці 3105 ( 53 720 ) ( 39 277 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 720 ) ( 10 348 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25 563 ) ( 15 526 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 12 575 ) ( 3 916 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1 752 ) ( 11 610 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10 902 ) ( 36 167 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 203 ) ( 442 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 4 938 ) ( 19 471 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46 725 -17 798 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 6 850 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 400 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 54 099 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 8 550 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -56 199 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 170 740 205 254 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 150 982 ) ( 176 322 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 1 438 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 13 053 ) ( 12 503 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 6 705 14 991 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 769 -2 807 

Залишок коштів на початок року 3405 3 721 6 110 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -25 418 

Залишок коштів на кінець року 3415 927 3 721 

Примітки: - 

 

Керівник    Занько Андрiй Степанович 
 

Головний бухгалтер   Iванець Марiя Михайлiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Картонно-паперва 

компанiя" 
за ЄДРПОУ 00278793 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 574 40 332 3 899 0 81 187 0 0 125 992 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 574 40 332 3 899 0 81 187 0 0 125 992 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 55 647 0 0 55 647 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 49 909 0 0 0 0 0 0 49 909 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 -49 909 0 -49 909 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 49 909 0 0 0 55 647 -49 909 0 55 647 

Залишок на кінець року  4300 50 483 40 332 3 899 0 136 834 -49 909 0 181 639 

 
Керівник    Занько Андрiй Степанович 

 

Головний бухгалтер   Iванець Марiя Михайлiвна 





XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Господарське товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

20833340 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

79021, Львiвська обл., мiсто Львiв, 

вул. Кульпаркiвська, будинок 172, 

квартира 52 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0541 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 325/5, дата: 26.05.2016 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.02.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Основа для думки iз застереженням 

 

Пiдставою для висловлення думки iз 

застереженням є:  

 

При складаннi фiнансової звiтностi 

станом на 31 грудня 2018 р. 

аудитори не спостерiгали за 

iнвентаризацiєю активiв та 

зобов'язань. Беручи до уваги 

характер ведення господарської 

дiяльностi ТОВАРИСТВА, а також 

внаслiдок згаданого обмеження 

обсягу аудиту, ми не мали змоги 

переконатися в достовiрностi даних 

про кiлькiсть активiв i зобов'язань 

станом на зазначену дату. 

 

 ТОВАРИСТВОМ у звiтi про 

власний капiтал вiдображено 

iнформацiю про збiльшення 

статутного капiталу у р. 4100 

<Iнший сукупний дохiд за звiтний 

перiод> к. 3 <Зареєстрований 

(пайовий) капiтал> (49 909 тис. грн.) 

та у р. 4205 <Спрямування прибутку 

до зареєстрованого капiталу> к. 8 

<Неоплачений капiтал> (-49 909 

тис. грн.). Проте вiдповiдно до норм 



НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi>, що 

затверджене наказом Мiнiстерства 

фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. 

№ 73 та Методичним рекомендацiям 

щодо заповнення форм фiнансової 

звiтностi, якi затвердженi наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

28.03.2013 р. № 433, збiльшення 

статутного капiталу необхiдно 

вiдображати у р. 4240 <Внески до 

капiталу> к. 3 <Зареєстрований 

(пайовий) капiтал> (49 909 тис. грн.) 

та к. 8 <Неоплачений капiтал> (-

49 909 тис. грн.). 

 

 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх 

послуг, що прийнятi в якостi 

нацiональних згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 

08.06.2018 р. № 361, зокрема 

Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА) 700 (переглянутий) 

"Формування думки та складання 

звiту щодо фiнансової звiтностi", 

705 (переглянутий) "Модифiкацiї 

думки у звiтi незалежного 

аудитора", 706 (переглянутий) 

"Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора". Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi 

<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi> нашого звiту.  

 

Ми  є  незалежними  по  

вiдношенню  до ТОВАРИСТВА 

згiдно з Кодексом Етики 

Професiйних Бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (<Кодекс РМСЕБ>) та 

етичними вимогами, застосовними в 

Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики  



вiдповiдно  до  цих  вимог  та  

Кодексу  РМСЕБ.  Ми  вважаємо,  

що  отриманi  нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними 

для використання їх як основи для 

нашої думки iз застереженням. 

 

 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 66, дата: 26.12.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 27.03.2019, дата 

закінчення: 10.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 10.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

50 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо фiнансової звiтностi  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" 

 

Адресат аудиторського висновку: 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 

Управлiнський персонал та акцiонери ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" 

 

I. Звiт з аудиту фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" (надалi - ТОВАРИСТВО), що включає баланс (звiт 

про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 р., звiт про фiнансовi результати (звiт про 

сукупний дохiд) за 2018 р., звiт про рух грошових коштiв (прямим методом) за 2018 рiк, звiт 

про власний капiтал за 2018 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк, що 

мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки 

ТОВАРИСТВА.   

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2018 р. та його 

фiнансовi результати за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до прийнятих в 

Українi нацiональних облiкових принципiв та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки iз застереженням 

Пiдставою для висловлення думки iз застереженням є:  

1. При складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 р. аудитори не 

спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань. Беручи до уваги характер ведення 

господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА, а також внаслiдок згаданого обмеження обсягу 

аудиту, ми не мали змоги переконатися в достовiрностi даних про кiлькiсть активiв i 

зобов'язань станом на зазначену дату. 



2.  ТОВАРИСТВОМ у звiтi про власний капiтал вiдображено iнформацiю про збiльшення 

статутного капiталу у р. 4100 "Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод" к. 3 "Зареєстрований 

(пайовий) капiтал" (49 909 тис. грн.) та у р. 4205 "Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капiталу" к. 8 "Неоплачений капiтал" (-49 909 тис. грн.). Проте вiдповiдно до норм НП(С)БО 1 

"Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", що затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 07.02.2013 р. № 73 та Методичним рекомендацiям щодо заповнення форм 

фiнансової звiтностi, якi затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.03.2013 р. 

№ 433, збiльшення статутного капiталу необхiдно вiдображати у р. 4240 "Внески до капiталу" 

к. 3 "Зареєстрований (пайовий) капiтал" (49 909 тис. грн.) та к. 8 "Неоплачений капiтал" (-49 

909 тис. грн.). 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в якостi нацiональних згiдно з 

рiшенням Аудиторської палати України вiд 08.06.2018 р. № 361, зокрема Мiжнародних 

стандартiв аудиту (МСА) 700 (переглянутий) "Формування думки та складання звiту щодо 

фiнансової звiтностi", 705 (переглянутий) "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", 

706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного 

аудитора". Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 

"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.  

Ми  є  незалежними  по  вiдношенню  до ТОВАРИСТВА згiдно з Кодексом Етики 

Професiйних Бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс 

РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

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

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

для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

 

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя включає звiт керiвництва, який мiстить звiт про корпоративне управлiння 

ТОВАРИСТВА (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо 

цiєї фiнансової звiтностi), яку ми отримали до дати цього аудиторського звiту 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА не поширюється на iншу iнформацiю i 

ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на 

основi проведеної нами роботи,  ми  доходимо  висновку,  що  iснує  суттєве  викривлення  цiєї  

iншої  iнформацiї ТОВАРИСТВА,  ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

Система бухгалтерського облiку ТОВАРИСТВА є адекватною. У ТОВАРИСТВI 

застосовуються процедури внутрiшнього контролю (аудиту). Система управлiння ризиками 

ТОВАРИСТВА є прийнятною. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА за поточний перiод. Цi питання 

розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi 

думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, 

викладених у роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми визначили, що немає iнших 

ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi.  



 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, 

за фiнансову звiтнiсть  

Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 

подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал ТОВАРИСТВА несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ТОВАРИСТВА продовжувати свою дiяльнiсть на  

безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi 

дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати 

ТОВАРИСТВО чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, несуть вiдповiдальнiсть за 

нагляд за процесом фiнансового звiтування ТОВАРИСТВА. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

ТОВАРИСТВА у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є 

високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

ТОВАРИСТВА внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi 

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

та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

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

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю ТОВАРИСТВА, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик ТОВАРИСТВА та об?рунтованiсть 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

ТОВАРИСТВА припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва 

невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть 

ТОВАРИСТВА продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо 

висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в 

нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо 

такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки 

?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм 

майбутнi подiї або умови можуть примусити ТОВАРИСТВО припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi; 



- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА включно 

з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, разом з 

iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, 

виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями у ТОВАРИСТВI, 

твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм 

про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями у ТОВАРИСТВI, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час 

аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 

Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

1. Вступний параграф  

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

КОМПАНIЯ". 

Код ЄДРПОУ: 00278793. 

Мiсцезнаходження: 79024, Львiвська область, м. Львiв, вулиця Ковельська, будинок 109. 

Державну реєстрацiю  ТОВАРИСТВА  проведено 08.08.1994 року, 24.10.2014 р. виконавчим 

комiтетом Львiвської мiської ради Львiвської областi за  № 1 415 120 0000 001539 (дата та 

номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань зазначена згiдно Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних 

осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, що видана 17.01.2018 р.). 

Iнформацiя про взяття на облiк ТОВАРИСТВА у органах статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного 

фонду України:  

24.03.1994 р. у Головному управлiннi регiональної статистики;  

03.02.1992 р. у Личакiвськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй обл. (як платник податкiв) згiдно 

Довiдки про взяття на облiк платника податкiв вiд 01.07.2011 р. № 6025. Свiдоцтво про 

реєстрацiю платника податку на додану вартiсть № 20006633 (iндивiдуальний податковий 

номер: 002787913062; дата реєстрацiї платником податку на додану вартiсть: 17.07.1997 р.; 

дата початку дiї свiдоцтва: 19.10.2011 р.); 

08.12.1994 р. у Личакiвськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй обл. (як платник єдиного внеску). 

Основнi види економiчної дiяльностi ТОВАРИСТВА за звiтний перiод :  

код КВЕД 17.12 "Виробництво паперу та картону". 

Дата внесення останнiх змiн до статуту: Статут (нова редакцiя) ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРТОННО-ПАПЕРОВА КОМПАНIЯ" затверджений 

позачерговими Загальними зборами (протокол № 25 вiд 07.09.2018 р.). 

Банкiвськi рахунки ТОВАРИСТВА на дату складання звiту:  

у ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК": 26002500047495 (UAH), МФО 300614; 

у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ": 26000413327(UAH), МФО 380805; 

у АТ "КРЕДОБАНК": 2600101695585 (UAH), 2600101695585 (USD), 2600101695585 (EUR), 

2600101695585 (PLN), МФО 325365; 

у ПАТ АКБ "ЛЬВIВ": 2600345400, 260044540001, 26009045400000 (UAH), 2600245400978 



(EUR), 2600445400840 (USD), 2600945400643 (RUB); 

у АТ "ПУМБ": 26007962500345, 26004962500713, 26006962500346, 26040962489490, 

2600727038 (UAH), 26006962500346 (USD), 26006962500346 (EUR), 26006962500346 (PLN), 

26006962500346 (RUB), МФО - 334851.                    

Вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi ТОВАРИСТВА 

протягом перiоду, що пiдлягав перевiрцi, були: 

     Генеральний директор - Занько Андрiй Степанович (обраний на посаду генерального 

директора з 10.09.2018 р. вiдповiдно до Рiшення наглядової ради (протокол № 22/2018 вiд 

10.09.2018 р.) та приступила до виконання обов'язкiв генерального директора вiдповiдно до 

наказу № 343-к вiд 10.09.2018 р.).  

     Головний бухгалтер - Iванець Марiя Михайлiвна (прийнята на посаду головного бухгалтера 

з 22.08.20015 р. вiдповiдно до наказу № 209-к вiд 22.08.2005 р.).  

 

2. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання та чистий 

прибуток (збиток) 

2.1.  ТОВАРИСТВО на дату формування рiчної фiнансової звiтностi має нематерiальнi активи, 

оцiнка та критерiї визнання яких в загальному вiдповiдають П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" 

та облiковiй полiтицi (наказ № 98-В вiд 21.12.2012 р. "Про облiкову полiтику на ПрАТ 

"Картонно-паперова компанiя" iз змiнами). Балансова вартiсть нематерiальних активiв 

ТОВАРИСТВА складає 262 тис. грн. 

2.2. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї ТОВАРИСТВА на дату балансу складають 33 560 тис. 

грн. 

2.3. ТОВАРИСТВО на дату формування рiчної фiнансової звiтностi має основнi засоби, оцiнка 

та критерiї визнання яких в загальному вiдповiдають П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй 

полiтицi (наказ № 98-В вiд 21.12.2012 р. "Про облiкову полiтику на ПрАТ "Картонно-паперова 

компанiя" iз змiнами). Балансова вартiсть основних засобiв ТОВАРИСТВА становить 169 178 

тис. грн. 

2.4. ТОВАРИСТВО на дату формування рiчної фiнансової звiтностi має довгостроковi 

фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, 

оцiнка та критерiї визнання яких в загальному вiдповiдають П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". 

Вартiсть фiнансових iнвестицiй ТОВАРИСТВА становить 400 тис. грн. 

2.5. Оцiнка та критерiї визнання запасiв ТОВАРИСТВА протягом 2018 р. вiдповiдали вимогам 

П(C)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi (наказ № 98-В вiд 21.12.2012 р. "Про облiкову 

полiтику на ПрАТ "Картонно-паперова компанiя" iз змiнами). У складi запасiв у балансi 

ТОВАРИСТВА на загальну суму 64 637 тис. грн. облiковуються: 

- виробничi запаси на суму 28 530 тис. грн.; 

- незавершене виробництво на суму 8 462 тис. грн.; 

- готова продукцiя на суму 25 545 тис. грн.; 

- товари на суму 2 100 тис. грн.  

2.6. Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi в ТОВАРИСТВI у цiлому узгоджується з 

нормами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" та облiковою полiтикою (наказ № 98-В вiд 

21.12.2012 р. "Про облiкову полiтику на ПрАТ "Картонно-паперова компанiя" iз змiнами) 

щодо оцiнювання дебiторської заборгованостi та процедури визначення та вiдображення 

сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть ТОВАРИСТВА складає 70 104 тис. грн., у тому 

числi: 

- за товари, роботи, послуги - 53 668 тис. грн.; 

- за розрахунками за виданими авансами - 7 521 тис. грн.; 

- за розрахунками з бюджетом - 7 008 тис. грн.; 

- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1 907 тис. грн. 

2.7. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi, вiдображенi у складi оборотних активiв 

ТОВАРИСТВА, на дату формування рiчної фiнансової звiтностi склали 927 тис. грн., у тому 



числi: на поточних рахунках в банках - 926 тис. грн. i в касi ТОВАРИСТВА - 1 тис. грн. 

2.8. Витрати майбутнiх перiодiв у ТОВАРИСТВI становлять 728 тис. грн. 

 

3. Висновки щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання  

3.1. Визнання, оцiнка та розкриття iнформацiї про зобов'язання протягом 2018 р. та на дату 

балансу ТОВАРИСТВО вiдповiдає П(С)БО 11 "Зобов'язання" з урахуванням особливостей 

оцiнки та розкриття iнформацiї щодо зобов'язань, встановлених iншим П(С)БО. 

3.2. Довгостроковi зобов'язання ТОВАРИСТВА на дату балансу склали 96 668 тис. грн., у 

тому числi: 

- довгостроковi кредити банкiв - 72 679 тис. грн.; 

- iншi довгостроковi зобов'язання - 23 989 тис. грн. 

3.2. Поточнi зобов'язання ТОВАРИСТВА на дату балансу склали 64 370 тис. грн., у тому 

числi: 

- короткостроковi кредити банкiв у сумi 21 711 тис. грн.; 

- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 30 795 тис. грн.; 

- поточна заборгованiсть за розрахунками з бюджетом в сумi 3 280 тис. грн., у тому числi з 

податку на прибуток - 2 316 тис. грн.;; 

- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 845 тис. грн.; 

- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 3 313 тис. грн.; 

- поточна заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 1 446 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання в сумi 2 979 тис. грн. 

3.3. Доходи майбутнiх перiодiв у ТОВАРИСТВI становлять 728 тис. грн. 

 

4. Висновки щодо розкриття iнформацiї про власний капiтал 

4.1. Заявлений статутний капiтал ТОВАРИСТВА становить 50 482 960,00 (п'ятдесят мiльйонiв 

чотириста вiсiмдесят двi тисячi дев'ятсот шiстдесят грн. 00 коп.). Заявлений розмiр статутного 

фонду сплачений не повнiстю. Неоплачений капiтал ТОВАРИСТВА становить 49 909 290,00 

грн.  

Статутний капiтал ТОВАРИСТА подiлений на акцiї: 

Категорiя i тип Кiлькiсть (шт.) Номiнальна вартiсть (грн.) Частка у статутному 

капiталi (%) 

Простi iменнi 2 294 680 22,00 100 

4.2. Розмiр статутного капiталу, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi ТОВАРИСТВА на 

дату складання рiчної фiнансової звiтностi, вiдповiдає розмiру, що визначений Статутом (нова 

редакцiя) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАРТОННО-ПАПЕРОВА 

КОМПАНIЯ", який затверджений позачерговими Загальними зборами (протокол № 25 вiд 

07.09.2018 р.). 

4.3. Аналiтичний та синтетичний облiк статутного капiталу у ТОВАРИСТВI вiдповiдає 

вимогам Плану рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i 

господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї по його застосуванню, що 

затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291, а також iнших 

нормативних документiв. 

4.4. Капiтал у дооцiнках станом на дату балансу у ТОВАРИСТВI становить 40 332 тис. грн. 

4.5. Додатковий капiтал станом на дату балансу у ТОВАРИСТВI становить 3 899 тис. грн. 

4.6. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2018 р. у ТОВАРИСТВI становить 136 834 тис. 

грн., що узгоджується iз сумою нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду - 81 

187 тис. грн. та сумою чистого прибутку вiдображеного у Звiтi про фiнансовi результати за 

2018 р. - 55 647 тис. грн., що визначений вiдповiдно до вимог НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi". 

 

5. Висловлення думки щодо формування доходiв, витрат та фiнансового результату 



 5.1. Доходи ТОВАРИСТВА, вiдображенi у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про 

сукупний дохiд) за 2018 рiк - достовiрнi та визначенi у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 15 

"Дохiд". Протягом 2018 року ТОВАРИСТВО одержувало чистi доходи вiд реалiзацiї продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) - 614 609 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи - 7 305 тис. грн. та iншi 

доходи - 2 996 тис. грн. 

 5.2. Оцiнка та критерiї визнання витрат ТОВАРИСТВА та розкриття iнформацiї про 

них протягом 2018 року вiдповiдають П(С)БО 16 "Витрати" та облiковiй полiтицi (наказ № 98-

В вiд 21.12.2012 р. "Про облiкову полiтику на ПрАТ "Картонно-паперова компанiя" iз 

змiнами). 

 5.3. Вiдображенi у Звiтi про фiнансовий результат (Звiтi про сукупний дохiд) доходи, 

витрати та чистий прибуток ТОВАРИСТВА вiдповiдають даним аналiтичного та синтетичного 

облiку. 

6. Аналiз показникiв фiнансового стану ТОВАРИСТВА 

Аналiз показникiв фiнансового стану проведено на пiдставi даних Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року та Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд) за 2018 рiк. 

Розрахунок показникiв фiнансового стану наведено в таблицi. 

 

Показники На початок року На кiнець  року Оптимальне значення 

Коефiцiєнти лiквiдностi : 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,052 0,014 0,25-0,5 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 1,797 2,164 1,0-2,0 

Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi : 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,856 1,128 0,25-0,5 

Коефiцiєнт структури капiталу 0,461 0,530 0,5-1,0 

 

Таким чином: 

- коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi, який визначає ступiнь покриття поточних зобов'язань 

поточними фiнансовими iнвестицiями, грошовими коштами та їх еквiвалентами, за даними 

аналiзу складає 0,014. Оптимальне, теоретично виправдане значення цього коефiцiєнта 

складає 0,25-0,5. 

- коефiцiєнт загальної лiквiдностi, який визначає ступiнь покриття поточних зобов'язань 

поточними активами, за даними аналiзу складає 2,164. Оптимальне, теоретично виправдане 

значення цього коефiцiєнта складає 1,0-2,0; 

- коефiцiєнт фiнансової стiйкостi, який показує частку власного капiталу в загальнiй вартостi 

майна, за даними аналiзу складає 1,128. Оптимальне, теоретично виправдане значення цього 

коефiцiєнта складає 0,25-0,5; 

- коефiцiєнт структури капiталу, який показує структуру джерел фiнансування 

(спiввiдношення довгострокової та короткострокової заборгованостi та власного капiталу), за 

даними аналiзу складає 0,53, тобто залученi кошти не перевищують власний капiтал. 

Оптимальне, теоретично виправдане значення цього коефiцiєнта складає 0,25-0,5. 

 

7. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї 

7.1. Вiдповiдно до МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, 

що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" пiд час здiйснення аудиту суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою 

звiтнiстю, не виявлено. 

7.2. Органами управлiння та контролю ТОВАРИСТВА згiдно Статуту є: Загальнi збори 

акцiонерiв, Наглядова рада, Генеральний директор та Ревiзор. Система управлiння 

ТОВАРИСТВОМ вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 



17.09.2008 р. № 514-VI. 

7.3. Вiдповiдно до ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 р. № 3480-IV пiд час проведення аудиту нами перевiрено звiт про корпоративне 

управлiння ТОВАРИСТВА у частинi наявностi: кодексу корпоративного управлiння 

ТОВАРИСТВА; пояснень iз сторони ТОВАРИСТВА, вiд яких частин кодексу корпоративного 

управлiння ТОВАРИСТВА вiдхиляється i причини таких вiдхилень; iнформацiя про проведенi 

загальнi збори акцiонерiв ТОВАРИСТВА та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 

персональний склад наглядової ради ТОВАРИСТВА, iнформацiю про проведенi засiдання та 

загальний опис прийнятих на них рiшень. 

Результати виконання аудиторських процедур, з метою висловлення думки щодо iнформацiї у 

звiтi про корпоративне управлiння ТОВАРИСТВА дають можливiсть сформулювати судження 

щодо вiдповiдностi вимогам ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок": 

опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

ТОВАРИСТВА; перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй ТОВАРИСТВА; iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах ТОВАРИСТВА; порядку призначення та звiльнення посадових 

осiб ТОВАРИСТВА; повноваження посадових осiб ТОВАРИСТВА. 

7.4. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, 

розрахований у робочих документах аудитора, iдентифiкований та оцiнений як середнiй та 

складається з: властивого ризику (середнiй рiвень), ризик контролю (середнiй рiвень) та ризик 

невиявлення (середнiй рiвень).  

 

8. Висловлення думки щодо розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного 

року та могли б вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до 

значної змiни вартостi його цiнних паперiв 

8.1. За результатами аудиту встановлено iнформацiю про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного 

перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до 

значної змiни вартостi його цiнних паперiв визначених ст. 41 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок": 

8.1.1. за рiшенням Наглядової ради ТОВАРИСТВА (Протокол № 1/2018 вiд 15.01.2018 р.) 

припинено повноваження Генерального Директора ТОВАРИСТВА Пошивайла Ярослава 

Євгеновича; обрано на посаду Генерального Директора ТОВАРИСТВА Занька Андрiя 

Степановича. 

8.1.2. за Рiшенням Загальних зборiв ТОВАРИСТВА (Протокол № 24 вiд 15.05.2018 року) на 

пiдставi заяви достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради ТОВАРИСТВА 

Ложовського Володимира Матвiйовича, Секретаря Наглядової ради ТОВАРИСТВА 

Делятинського Степана Львовича, члена Наглядової ради ТОВАРИСТВА Васяновича Сергiя 

Миколайовича; на посаду члена Наглядової ради обрано Ложовського Володимира 

Матвiйовича, за рiшенням Наглядової ради ТОВАРИСТВА (Протокол № 12/2018 вiд 

15.05.2018 року) обрано Головою Наглядової ради; на посаду членiв Наглядової ради обрано 

Делятинського Степана Львовича, Онишкевич Тетяну Богданiвну. 

8.1.3. Позачерговими Загальними зборами ТОВАРИСТВА було прийнято рiшення (Протокол 

№ 24 вiд 15.05.2018 року) в порядку передбаченому ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" надати згоду на вчинення Генеральним директором ТОВАРИСТВА Занько 

Андрiєм Степановичем або фiнансовим директором ТОВАРИСТВА Панькiвим Олегом 

Ярославовичем вiд iменi ТОВАРИСТВА значних правочинiв стосовно укладення або змiни 

будь-яких умов до вже укладених договорiв з установами банкiв у межах їх сукупної вартостi 

не бiльше нiж 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень нуль копiйок), що становить 

109,81 % вiд вартостi активiв ТОВАРИСТВА за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, 

протягом одного року з дати ухвалення цього рiшення.  



8.1.4. Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного ТОВАРИСТВОМ станом 

на 11.05.2018 року, отриманого 15.05.2018 р. вiд депозитарної установи, яка здiйснює облiк 

права власностi на цiннi папери ТОВАРИСТВА у депозитарнiй системi України змiнився 

розмiр часток "фiзичних осiб":  

- розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 

становить 16,666681 %, пiсля змiни - 27,777816 %; розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16,666681 %; пiсля змiни - 

27,777816 %; 

- розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 

становить 16,666681 %, пiсля змiни - 27,777772 %; розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16,666681 %; пiсля змiни - 

27,777772 %; 

- розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 

становить 16,666681 %, пiсля змiни - 27,777772 %; розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16,666681 %; пiсля змiни - 

27,777772 %; 

- розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 

становить 16,666681 %, пiсля змiни - 0 %; розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16,666681 %; пiсля змiни - 0 %; 

- розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй 

становить 16,666637%, пiсля змiни - 0 %; розмiр частки "фiзичної особи" в загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй - 16,666637 %; пiсля змiни - 0 %. 

8.1.5. За Рiшенням Загальних зборiв ТОВАРИСТВА (Протокол № 25 вiд 07.09.2018 року) 

достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради ТОВАРИСТВА Ложовського 

Володимира Матвiйовича, членiв Наглядової ради ТОВАРИСТВА Делятинського Степана 

Львовича, Онишкевич Тетяни Богданiвни, члена Ревiзора ТОВАРИСТВА Качора Богдана 

Михайловича; на посаду члена Наглядової ради обрано Ложовського Володимира 

Матвiйовича, за рiшенням Наглядової ради ТОВАРИСТВА (Протокол № 21/2018 вiд 

07.09.2018 року) обрано Головою Наглядової ради; на посаду членiв Наглядової ради обрано 

Делятинського Степана Львовича, Онишкевич Тетяну Богданiвну; на посаду члена Ревiзора 

ТОВАРИСТВА обрано Качора Богдана Михайловича. 

8.1.6. За рiшенням Наглядової ради ТОВАРИСТВА (Протокол № 22/2018 вiд 10.09.2018 року) 

припинено повноваження Генерального Директора ТОВАРИСТВА Занька Андрiя 

Степановича; обрано на посаду Генерального Директора ТОВАРИСТВА Занька Андрiя 

Степановича. 

8.1.7. Рiшення про збiльшення статутного капiталу прийнято Загальними зборами 

ТОВАРИСТВА 07.09.2018 року (Протокол №25 вiд 07.09.2018 року) з метою приведення 

розмiру статутного капiталу вимогам законодавства та розподiлення накопиченого прибутку. 

Спосiб збiльшення статутного капiталу: пiдвищення номiнальної вартостi акцiй. Вiдомостi про 

розмiр статутного капiталу на дату прийняття рiшення про його збiльшення: 573,67 тис. грн. 

Розмiр статутного капiталу пiсля збiльшення: 50 482,96 тис. грн. Сума, на яку збiльшився 

статутний капiтал, та частка (у вiдсотках), на яку збiльшився статутний капiтал: 49 909,29 тис. 

грн., що становить 87,00 % вiд розмiру статутного капiталу на дату прийняття рiшення про 

його збiльшення.  

8.1.8. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, 

найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 23.11.2018 року; Загальнi збори 

(Протокол № 26 вiд 23.11.2018 року): 

- предмет правочину - внесення змiн до договору застави вiд 05.07.2017 р. в частинi перегляду 

заставної вартостi обладнання - лiнiї з виробництва картону з макулатури КРМ-2, для 

виробництва картону коробкового з макулатурної паперової маси (продуктивнiстю 70 

тн./доба), капiтально вiдновленої у 2008-2018 рр., що належить ТОВАРИСТВУ. Ринкова 



вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства 

- 77 149 тис. грн.; 

- предмет правочину - припинення договору застави майнових прав вiд 05.07.2017 року згiдно 

Контракту № SQ20160627 вiд 09.12.2016 р., укладеного ТОВАРИСТВОМ з компанiєю MB 

"EWT INTERNATIONAL LIMITED".  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 12 700,43492 тис. грн.; 

- предмет правочину - припинення договору застави майнових прав вiд 05.07.2017 рок згiдно 

Контракту № SQ20160628 вiд 27.03.2017р., укладеного ТОВАРИСТВОМ з компанiєю MB 

"EWT INTERNATIONAL LIMITED".  Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом 

правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 1 608,1209667 тис. грн.; 

- предмет правочину - вiдкриття в межах Генерального договору про здiйснення кредитування 

№ 22 вiд 05.07.2017 року мультивалютної кредитної лiнiї на поповнення обiгових коштiв. 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства - 13 762,78143 тис. грн. 

 

9. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Господарське 

товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "УкрЗахiдАудит".  

Код зa ЄДРПОУ: 20833340. 

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого АПУ: Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0541 вiд 

26.01.2001р., термiн дiї - до 24.09.2020 р. 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого АПУ: 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0600, вiдповiдно до рiшення АПУ вiд 

26.05.2016 р. № 325/5. 

Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, 

дата видачi сертифiката аудитора, виданого АПУ:  

Озеран Володимир Олександрович, сертифiкат серiї А № 003519, виданий 25.06.1998 р. 

Корягiн Максим Вiкторович, сертифiкат серiї А № 003405, виданий 25.06.1998 р. 

Мiсцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, б. 172, кв. 52. 

Фактичне мiсце розташування юридичної особи: 79011, м. Львiв, вул. Рутковича, 7, офiс 11а.  

 

10. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Аудиторською фiрмою "УкрЗахiдАудит" згiдно договору № 66 вiд                        26 грудня 

2018 р. проведена аудиторська перевiрка. 

Роботи були розпочатi 27 березня 2019 р. та закiнченi 10 квiтня 2019 р., про що складений акт 

приймання-передачi результатiв надання професiйних послуг. 

Фiнансовi звiти наведенi у додатках. 

Аудиторський висновок вiддруковано у трьох  примiрниках, з яких два  передано 

ЗАМОВНИКУ, один - ВИКОНАВЦЮ. 

 

Аудитор (сертифiкат серiї А № 003405)                                 М. В. Корягiн 

 

Генеральний директор, 

Аудитор (сертифiкат серiї А № 003519)      В. О. Озеран  

М.П. 

 

Аудиторський висновок наданий 10 квiтня 2019 року 

Вих. № 114, м. Львiв  

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво Емiтента, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента,а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з 

описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 

дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Генеральний Директор Занько Андрiй Степанович. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

15.01.2018 16.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.05.2018 16.05.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 

публічного акціонерного товариства) 

15.05.2018 16.05.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів 

15.05.2018 16.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.09.2018 10.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

10.09.2018 10.09.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

18.10.2018 19.10.2018 Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного 

капіталу за результатами його збільшення або зменшення 

23.11.2018 26.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


