
Найменування, місцезнаходження товариства:
Акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 

атомного та енергетичного насособудування»
(далі -  АТ «ВНДІАЕН»),

40000, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2

Основний вид діяльності:
■ дослідження і розробки в галузі технічних наук, систематичне вивчення і творча діяльність 
в галузі технічних наук (інжиніринг, науково-дослідні, проектно-конструкторські і 
технологічні роботи по створенню гідравлічних машини та гідроагрегатів), реалізація 
розробок на внутрішньому та зовнішньому ринках;

■ виробництво насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, модернізованих 
вузлів та деталей, запасних частин насосних агрегатів, їх конструктивних вузлів і елементів, 
комплектуючих виробів, пристосувань, оснащення, обладнання, в тому числі для об’єктів 
атомної енергетики, їх реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках;

■ спеціалізований ремонт насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, в тому 
числі для об’єктів атомної енергетики;

■ спеціалізований ремонт приладів вимірювання та контролю, в тому числі приладів 
вимірювання та контролю витрат (подачі) рідини, тощо.

Загальна інформація
Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів 

акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 
атомного та енергетичного насособудування» (далі -  АТ «ВНДІАЕН», Товариство) має 
умовний поділ на структурні підрозділи, до складу яких входять працівники, що 
здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів 
наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, 
які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності 
(спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем 
діяльності структурних підрозділів товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової 
ради має бути (оптимальний варіант):

- 2 особи з юридичною освітою, кваліфікацією юриста та досвідом роботи в галузі 
корпоративного, цивільного та/або господарського права;

- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та 
досвідом роботи в сфері фінансів, економіки підприємств, корпоративного управління, 
бухгалтерського обліку та/або аудиту;

- 1 особа з технічною освітою;
- 1 особа з економічною освітою, кваліфікацією маркетолог, менеджер з 

продажів/закупівель та досвідом роботи в сфері маркетингу та/або організації 
продажів/закупівель;

- 1 особа з кваліфікацією спеціаліста з управління персоналом та досвідом роботи в 
сфері управління персоналом.



Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному 
відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради 

АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут 
атомного та енергетичного насособудування»

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір 
кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». 
За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю 
діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен 
орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне, господарське право.
2. Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.
3. Виробництво.

При відборі за кваліфікацією та освітою склад Наглядової ради бажано має включати в 
себе незалежних членів наглядової ради за напрямом:

- 1 юрист;
- 1 економіст, бухгалтер чи фінансист;
- 1 маркетолог або інженер;
- 1 спеціаліст з управління персоналом.

Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи
Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж 

претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.
При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору 

переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням 
застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в 
Україні, так і за кордоном.

2. Стаж роботи.

3. Освіта.

4. Володіння мовами.

Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на 
зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «ВНДІАЕН»

1 Освіта та ступінь вищої 
освіти

Вища технічна, юридична або економічна освіта.

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному 
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ 
«ВНДІАЕН» має відповідати критеріям незалежності, 
визначених законодавством України, зокрема таким 
критеріям:



Наявність повної цивільної дієздатності

Відсутність непогашеної судимості.

Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова 
репутація.

Не посідати виборні посади та не бути посадовою 
особою органів державної влади та/або місцевого 
самоврядування.

Не бути засновником, акціонером (учасником), 
керівником та/або членом наглядової ради 
підприємства, іншої господарської організації, які 
здійснюють діяльність на тому самому або суміжних 
ринках з такими державними унітарними 
підприємствами та/або господарськими товариствами.

Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь 
у конкурсному відборі на посаду незалежного члена 
наглядової ради АТ «ВНДІАЕН» має зазначити, що 
вона:

Не є і не була протягом попередніх п'яти років 
афілійованою особою акціонерів та/або Товариства, або 
дочірнього підприємства Товариства, та/або посадовою 
особою Товариства, або дочірнього підприємства 
Товариства.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну 
додаткову винагороду від Товариства або дочірнього 
підприємства Товариства, крім плати, отриманої як 
незалежний директор.

Не укладати протягом року з дня припинення 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування трудових договорів (контрактів) або не 
вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності 
з АТ «ВНДІАЕН», якщо протягом року до дня 
припинення виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування здійснював повноваження з контролю, 
нагляду або підготовки чи прийняття відповідних 
рішень щодо діяльності АТ «ВНДІАЕН».

Не є і не була протягом попередніх трьох років 
працівником аудиторської фірми, яка протягом 
попередніх трьох років надавала аудиторські послуги 
товариству та/або афілійованим з ним юридичним



особам.

3 Стаж роботи

Не є і не була головою або членом виконавчого органу 
іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства.

Не є близьким членом родини виконавчого чи 
управляючого директора або осіб, зазначених вище. 
Міжнародний досвід роботи в енергетичному секторі 
буде перевагою.
Загальний досвід роботи не менше 5 років, у тому числі 
досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років.

Перевага буде надаватися кандидатам, що мають досвід 
роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на 
суміжних ринках як в Україні так і за кордоном, а 
також кандидатам, що мають досвід у супроводженні 
приватизаційних процесів.

4 Сфера компетенції, якою 
повинен володіти член 
наглядової ради

Корпоративне, цивільне, господарське право.
Фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік 
та аудит.
Маркетинг.

5 Володіння мовами Знання англійської мови є перевагою.

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Розуміння загальних принципів дослідження і розробки 
в галузі технічних наук та/або досвід роботи у даному 
секторі в країнах Європейського союзу буде перевагою.

Досвід управління фінансового-господарської 
діяльності, змін бізнес процесів.

Знання Господарського та Цивільного кодексів 
України.

7 Основні обов’язки, що має 
виконувати претендент у 
разі зайняття вакантної 
посади

Підтверджений досвід роботи з кредитними та 
фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або 
запозиченнями буде перевагою.
Контроль за діяльністю виконавчого органу 
Товариства.

Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства 
України та статуту Товариства належать до компетенції 
наглядової ради.

Трансформація товариства у сучасну компанію з 
ефективними бізнес процесами (перегляд та 
оптимізація бізнес процесів), оптимальною



організаційною структурою та штатним розкладом, 
ефективними внутрішніми правилами, політиками та 
процедурами.

Сприяння приватизаційним процесам на основі рішень 
органів приватизації.

8 Прийняття ефективних Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах
рішень обмеженого часу, вміння працювати при

багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та 
орієнтирів, вміння працювати з великими масивами 
інформації.

9 Особисті якості Дисциплінованість та системність, дипломатичність та
гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, 
інноваційність та креативність, вміння працювати в 
стресових ситуаціях.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або 
надсилає електронною поштою разом із заявою належним чином завірені 
(нотаріально -  для непрацюючих осіб, керівником кадрової служби -  для працюючих):

- копію документа, що посвідчує особу, копії трудової книжки (за наявності) 
або документів, що підтверджую ть наявність досвіду роботи, копію 
документа про вищ у освіту;

- біографічну довідку (резюме);
- згоду на обробку персональних даних;
- рекомендації (за  наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

підприємства, товариств а,визначених законодавством України;
- мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради. 

Відповідальність за недостовірність поданих докум ентів несе  
претендент.

Фонд державного майна У країни звертає увагу, що конкурсний відбір на 
зайняття посад незалеж них членів наглядової ради АТ «ВНДІАЕН» відбудеться 
відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх 
призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі 
якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропоную ться 
суб’єктом управління о б ’єктами державної власності до обрання на посаду 
незалежних членів наглядової ради, затвердж еного постановою Кабінету М іністрів 
України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними 
унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі 
яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами).



Заяви та документи приймаються у строк по 29.12.2020 включно за адресою: 
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-48 , 200-30-39) або на 
електронну адресу т і ї а і  @зрґи. цоу.иа. Конкурсний відбір відбудеться 29.01.2021 об 
11-00 год. за  адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб . 303. 
Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщ ено на оф іційному сайті 
Фонду не пізніше трьох днів з дати його заверш ення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та 
підлягає оголошенню -  відомості про баланс (форма № 1), звіт про ф інансові 
результати (форма № 2), звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал 
(форма № 4) за  2019 рік та за  9 місяців 2020 року додаються в електронному вигляді».

Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на 
посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та 
їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду 
незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у  статутному 
капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що 
пропонуються суб ’єктом управління об ’єктами державної власності до обрання на 
посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління 
державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у  
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, 
надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.

“ТЬе ЕипО аппоипсез а сотреііііуе зеїесііоп оґ арріісапіз ґог іЬе розі оґ 4 (ґоиг) 
іпОерепОепі шешЬегз оґ іЬе 8ирегуізоіу ВоагО оґ 

Лоіпі-8іоск Сотрапу
“КезеагсЬ апО ^е8І§п Іпзіііиіе оґ А іот іс  апО Ро^ег РитрЬиіІОіпд”

(18С “У М ІА Е ^ ’)

Кате, їосаііоп о/іке сотрапу:
1оїпі-8іоск Сотрапу

“Йезеагск ап4 ^е8І§п Іпзіііиіе оґ А іотіс ап4 Ро’лег РитрЬшМіпд”
(кегеіпаґіег - ^8С ‘“У М ІА Ш ”),

2, іке 2аА 2а!І2пускпа 8іг., 8 и ту  Сііу, 40000

Маіп асііуііу:
■ гезеагск ап4 гіеуеїортепі іп іке ґіеИ оґ іескпісаї зсіепсез, зузіетаііс зіисіу ап4 сгеаііуе 
асііуііу іп іке йеМ оґ іескпісаї зсіепсез (епдіпеегіпд, гезеагск, 4езі§п ап4 іескпоїодісаї ^огк оп 
іке сгеаііоп о ґ куйгаиїіс таскіпез ап4 куйгаиїіс ипііз), ітрїетеп іаііоп  о ґ гіеуеїортепіз іп 
йотезііс ап4 ґогеідп тагкеіз;
■ ргогіисііоп оґ ритріпд ипііз, ри трз ап4 аихіїіагу ециіртепі, тойегпітей ипііз ап4 рагіз, 
зраге рагіз о ґ ритріпд ипііз, ікеіг зігисіигаї ипііз ап4 еїетепіз, сотропепі рагіз, ґіхіигез, іооїіпд, 
ециіртепі, іпсїи4іп§ ґог писїеаг ро^ег ґасіїіііез, ікеіг заїе іп іке йотезііс ап4 ґогеідп тагкеіз;
■ зресіаїігегі гераіг оґ ритр  ипііз, ритрз ап4 аихіїіагу ециіртепі, іпсїи4іп§ ґог писїеаг
ро\уег ґасіїіііез;
• зресіаїігегі гераіг о ґ теазигіпд ап4 сопігої Йеуісез, іпсїийіпд теазигіпд ап4 сопігої Йеуісез 
ґог Йиі4 Йо^ (зиррїу), еіс.
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Сепегаї ІпГогтаііоп

Такіпд іпІо ассоипІ Іке Гасі ІкаІ Гог Іке Гиіі ітріетепІаІіоп оГ Іке тападетепІ ргосеззез 
ІоіпІ-8іоск Сотрапу “Кезеагск ап<і ^езі§п Іпзіііиіе оГ А іотіс ап<і Ро^ег РитрЬшМіпд” 
(кегеіпайег - ^8С “’УЖ ІЛЕК”, Іке Сотрапу) каз а сопйіііопаї гїіуізіоп іпіо іпсііуМиаі 
гїерагїтепІз, шкіск сопзізІз оГ етріоуеез саггуіпд оиі а сегіаіп ііпе оГ асііуіііез, іп Іке сотреііііуе 
зеіесІіоп оГ іпгїерепсіепІ тетЬ егз оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї, Іке со тт ізз іо п  сотреІіІіуе зеіесІіоп 
шіИ Ье Ьазегї оп Іке песеззіІу Іо зеіесІ іпгїіуігїиаіз ІкаІ шіИ соіпсігїе шіІк Іке тозІ орІітаі 
сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоагй

Тке тозІ орІітаі сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї із Іке зіІиаІіоп шкеп Іке ргоГііе оГ 
Іке тетЬ егз оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї асІіуіІу (зресіаіІу, диаііГісаІіоп, ап<і ехрегіепсе) із 
соіпсйііпд шіІк Іке ргоГііе оГ Іке тетЬ егз оГ Іке ехесиІіуе Ьогїу. Ткиз, Іке Зирегуізогу Воаггї 
зкоиігї іпсіигїе (Іке тозІ ргеГегаЬіе орІіоп):

- 2 регзоп шіІк іедаі егїисаІіоп, диаіійсаІіоп оГ а іашуег ап<і ехрегіепсе іп Іке йеігї оГ 
согрогаІе, сіуіі апгї / ог соттегсіа і іаш;
- 1 регзоп шіІк есопотіс егїисаІіоп, диаіійсаІіоп оГ ап есопотізІ, ассоипІапІ ог аидіІог ап<і 
ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд ап<і / ог 
аисііІіпд;
- 1 регзоп ’ШІк Іескпісаі егїисаІіоп;
- 1 регзоп шіІк есопотіс егїисаІіоп, диаіійсаІіоп аз а тагкеІег, заіез / ргосигетепІ 
тападег ап<і ехрегіепсе іп Іке ГіеИ оГ епІегргізе тагкеІіпд ап<і / ог заіез / ргосигетепІ 
огдапігаІіоп;
- 1 регзоп шіІк диаііГісаІіоп оГ а китап  гезоигсе тападег ап<і ехрегіепсе іп Іке ГіеМ оГ 
регзоппеі тападетепІ.

СгіІегіа Гог еуаіиаііпд регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззей іЬеіг йезіге Іо Іаке раг! іп іЬе 
сотреііііуе зеіесІіоп Гог іЬе розіііопз оГ іікіереікіеиї тетЬ егз оГ іЬе Зирегуізогу Воаїчі оГ 
ЛоіпІ-Зіоск Сотрапу “КезеагсЬ апй ^е8Ідп ІпзШиїе оГ А іот іс  апй Ро^ег РитрЬиіІйіпд”

Іп сазе ІкаІ Іке орІітаі сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї Гаііз, Іке зеіесІіоп оГ 
сапсШаІез зкоиМ Ье Ьазегї оп іке ргіпсіріе оГ “Ггот Іке тоге ітрогІапІ Іо Іке іезз ітрогіапі” 
Моге ітрогІапІ із Іке шогк ехрегіепсе оГ Іке сапгїйіаІе іп Іке агеаз геіеуапІ Іо Іке ргоГііе оГ Іке 
зІгисІигаі ипіІз оГ Іке сотрапу, іезз ітрогІапІ із диаііГісаІіопз ап<і егїисаІіоп.

Іп зеїесііпд Ьу іке сапсійіаіе’з ехрегіепсе, Іке сотрозіІіоп оГ Іке зирегуізогу Ьоаггї зкоиігї, іп 
депегаі, Ье огіепІегї ап<і кауе ехрегіепсе аІ іеазІ іп Іке Гоііошіпд агеаз:
1. СогрогаІе, сіуіі ап<і / ог соттегсіа і іаш.
2. Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипІіпд ап<і / ог аисііІіпд.
3. РгогїисІіоп.

Іп зеіесІіпд Ьу Іке сапсіМаіе’з диаііГісаІіопз апсі егїисаІіоп, Іке сотрозіІіоп оГ Іке 
зирегуізогу Ьоаггї зкоиігї іпсіигїе а т іп іт и т  оГ:
- 1 іашуег;
- 1 есопотізІ, ассоипІапІ ог Гіпапсіег;
- 1 тагкеІег ог епдіпеег;
- 1 НК зресіаіізІ.

СгіІегіа Гог зеіесІіпд арріісапіз шІкіп опе дгоир



Тйе зеіесІіоп оГ арріісапІз іп опе дгоир із Ійе зеіесІіоп оГ опе оГ Ійе арріісапІз Ггош атоп д  
Ійе арріісапІз ^йо  йауе зате ейисаІіоп (диаіііїсаІіоп), ехрегіепсе апй кпо^іейде іп а рагІісиіаг 
іїеИ.

^ й е п  соп8Їйегіп§ арріісапіз’ йоситепІз, Ійе Гоііо’шпд сгіІегіа аге сгисіаі Гог Ійе сйоозіпд 
Ійе ’шппег оГ сотреШ іуе зеіесІіоп:

1. Ехрегіепсе, сотреІепсе апй кпо^іейде іп Ійе геіеуапІ йеИ, іакіп§ іпІо ассоипІ Ійе 
арріісаІіоп оГ зиск ехрегіепсе іп ргойисІіоп сотрапіез апй / ог сотрапіез іп геіаІей 
іїеИз ЬоІй іп Ш тате  апй аЬгоай.

2. ^ о г к  ехрегіепсе.
3. ШисаІіоп.
4. Ьап§иа§е зкіііз.

К ^ и ігетеп із іо регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззегі іЬе гіезіге іо іаке рагі іп іЬе сотреііііуе  
зеїесііоп Гог іЬе розіііопз оґ іікіереініеиі тетЬ егз оґ іЬе 8иреіуізоіу Воаічі оґ І8С

“У Ш ІА Е^’

1 Егіисаііоп апгі ЬідЬег Риіі йідйег Іесйпісаі, іедаі, ог есопотіс ейисаІіоп.
егіисаііоп Іеуеі

2 Сепегаї і^ и ігет еп із  Тйе регзоп ’Ш о йаз ехргеззей Ійе йезіге Іо рагІісіраІе іп
Ійе сотреІіІіуе зеіесІіоп Гог а розіІіоп оГ іпйерепйепІ 
т етЬ ег  оГ Ійе 8ирегуізогу Боагй оГ ̂ 8С “'УЖІЛЕК” тизІ 
тееІ Ійе сгіІегіа оГ іпйерепйепсе йейпей Ьу Ійе іедізіаІіоп 
оГ Шгаіпе, іп рагІісиіаг Ійе Гоііо’шпд сгіІегіа::

АуаііаЬіііІу оГ Гиіі сіуіііап сарасіІу.

АЬзепсе оГ оиІзІапйіпд сопуісІіоп.

НопезІу, ітрагйаііІу апй ітрессаЬіе Ьизіпезз гериІаІіоп.

КоІ Іо йоИ еіесІей розіІіопз апй поІ Іо Ье ап оГйсіаі оГ 
риЬііс аиІйогіїіез апй / ог іосаі зеіГ-§оуегптепІ.

КоІ Іо Ье а Гоипйег, зйагейоИег (рагІісірапІ), зирегуізог 
апй / ог т е т Ь е г  оГ Ійе зирегуізогу Ьоагй оГ ап епІегргізе, 
оІйег Ьизіпезз епІіІіез орегаІіпд іп Ійе зате  ог геіаІей 
тагкеІз ш Ій зисй зІаІе ипіІагу епІегргізез апй / ог Ьизіпезз 
епІіІіез.

Іп агігііііоп, а регзоп ^Ьо Ьаз ехргеззегі а гіезіге іо 
рагіісіраіе іп іЬе сотреііііуе зеїесііоп Гог іЬе розіііоп 
оГ ап іпгіерепгіепі т ет Ь ег  оґ іЬе зирегуізогу Ьоаічі оґ 
^8С “'У^ПАЕ^’ т и з і іпгіісаіе іЬаі:

Не ог зйе із поІ апй йаз поІ Ьееп Ж Ій т  Ійе ргеуіоиз йуе 
уеагз оГ аГГіііаІе регзоп оГ Ійе зйагейоИегз апй / ог Ійе 
Сотрапу ог а зиЬзійіагу оГ Ійе Сотрапу апй / ог ап



оГГісіаї оГ іке Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу.

3 ^ о гк  ехрегіепсе

4 8соре оґ сотреіепсе іо Ье 
ЬеШ Ьу а т е т Ь е г  оґ іке 
зирегуізогу Ьоаід

Не ог зке із поі гесеіуіпд апд каз пеуег Ьееп гесеіуед іп 
іке разі а зідпіГісапІ аддіііопаї гетипегаїіоп Ггот іке 
Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ іке Сотрапу, ехсері Гог іке 
Геез гесеіуед аз ап іпдерепдепі дігесіог.

Не ог зке дід поі епіег іпіо етрІоутеп і адгеетепіз 
(сопігасіз) ’шікіп а уеаг Ггот іке даіе оГ іегтіпаііоп оГ 
зіаіе ог Іосаї доуегптепі Гипсііопз ог до поі епіег іпіо 
ігапзасііопз іп іке Гіеїд оГ Ьизіпезз асііуіііез ^ к к  І8С 
“УНПЛЕН”, іГ дигіпд іке уеаг ЬеГоге іке іегтіпаііоп оГ 
зіаіе ог Іосаї доуегптепі Гипсііопз ехегсізед сопігої, 
зирегуізіоп ог ргерагаііоп ог адорііоп оГ арргоргіаіе 
десізіопз оп іке асіш ііез оГ ̂ 8С “УЖІЛЕН ”.

Не ог зке із поі, апд каз пеуег Ьееп дигіпд іке ргеуіоиз 
ікгее уеагз, ап етрїоуее оГ ап аидіі Гігт ікаі Гог іке 
ргеуіоиз ікгее уеагз ргоуідед аидіі зегуісез іо іке Сотрапу 
апд / ог їедаї епііііез аГГіїіаіед т і к  іі.

Не ог зке із поі апд каз пеуег Ьееп іке скаігтап ог т е т Ь е г  
оГ іке ехесиііуе Ьоду оГ апоікег сотрапу ікаі із аГГіїіаіед 
^ іік  іке Сотрапу.

Ноі а сїозе т етЬ ег  оГ іке Гатіїу оГ іке ехесиііуе ог 
тападіпд дігесіог ог регзопз тепііопед аЬоуе.

Іпіегпаііопаї ехрегіепсе іп іке епегду зесіог ’ш її Ье ап 
адуапіаде.
Оепегаї ^огк ехрегіепсе із поі їезз ікап 5 уеагз, іпсїидіпд 
^огк ехрегіепсе іп тападетепі розіііопз - поі їезз ікап 3 
уеагз.

РгеГегепсез ^ іїї Ье діуеп іо сапдідаіез ^ к к  ^огк 
ехрегіепсе іп зепіог тападетепі розіііопз іп сотрапіез іп 
геїаіед тагкеіз Ьоік іп Пкгаіпе апд аЬгоад, аз ^е її аз 
сапдідаіез ^ к о  кауе ехрегіепсе іп ассотрапуіпд 
ргіуаіігаііоп ргосеззез.

Согрогаіе, сіуії, соттегсіа ї їа^.
Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипііпд апд аидіііпд. 
Магкеііпд.

5 Ьапдиаде зкіїїз Кпо^їедде оГ Епдїізк із ап адуапіаде.



6 Ргоґе88Іопа1 кпо^1егї§е апгі ИпдегзІапдіпд ІЬе депегаі ргіпсіріез оГ гезеагсЬ апд
кпо^1еа§е оґ кдЕЬПюи деуеіортепІ іп ІЬе Гіеід оГ ІесЬпісаі зсіепсез апд / ог

ехрегіепсе іп ІЬіз зесІог іп ІЬе Еигореап Ипіоп ш іі Ье ап 
адуапІаде.

Ехрегіепсе іп Гіпапсіаі апд Ьизіпезз асІіуіІіез, сЬапдез іп 
Ьизіпезз ргосеззез.

Кпо^іедде оГ ІЬе Сошшегсіаі апд Сіуіі Содез оГ Бкгаіпе.

Ргоуеп ехрегіепсе ^огкіпд ш ій  сгедіІ апд Гіпапсіаі 
іпзІіІиІіопз, Гогеідп іпуезІогз ог іоапз ш іі Ье ап адуапІаде.

7 М аіп сіиїкз Ье регТог т е гі СопІгоі оуег ІЬе асІіуіІіез оГ ІЬе ехесиІіуе Ьоду оГ ІЬе
Ьу ап аррііеап! іп Ше еазе оґ Сот р апу 
етр іоутеп і

Макіпд десізіопз оп іззиез ІЬаІ, ассогдіпд Іо ІЬе іедізіаІіоп 
оГ Пкгаіпе апд іЬе С отрапу’з АгІісіез оГ АззосіаІіоп, аге 
шІМп іЬе сотреІепсе оГ іЬе 8ирегуізогу Воагд.

ТгапзГогтіпд іЬе Сотрапу іпІо а тодегп сотрапу ш ій  
ейесІіуе Ьизіпезз ргосеззез (геуіе^ апд орІітігаІіоп оГ 
Ьизіпезз ргосеззез), орІітаі огдапігаІіопаі зігисІиге апд 
зІаГГіпд, ейесІіуе іпІегпаі гиіез, роіісіез апд ргоседигез.

РготоІіоп оГ ргіуаІігаІіоп ргосеззез Ьазед оп Іке десізіопз 
оГ Іке ргіуаІігаІіоп іпзІіІиІіопз.

8 Макіпд еїїееііуе Йееізіопз АЬіііІу Іо зоіуе сотріех  ргоЬіетз іп Іке іітіІед Ііте,
аЬіііІу Іо ^огк аІ тиіІіІазкіпд, зеІІіпд доаіз, ргіогіІіез апд 
диідеііпез, аЬіііІу Іо ^огк ’ш ій  іагде таззез оГ іпГогтаІіоп.

9 Регзопаї ^иа1і1іез Бізсірііпе апд зузІетаІіс, д іріотасу апд ЙехіЬіііІу, зеіГ-
огдапігаІіоп апд деуеіортепІ огіепІаІіоп, іппоуаІіоп апд 
сгеаІіуіІу, аЬіііІу Іо ^огк іп зІгеззГиі зіІиаІіопз.

То рагіісіраіе іп іке сотреііііуе зеїесііоп, іке арріісапі регзопаїїу тЬтііз апй /  ог $епй$ 
Ьу е-таії іодеікег ш ік ікв арріісаііоп йиїу сегіі/іей (Ьу поіагу - /ог ипетрїоуейрегзот, Ьу іке 
кеай о / іке рег8оппеї зетуісе - /ог іке етрїоуеез):

- а сору оГ Іке ідепІіІу доситепІ, а сору оГ Іке ^огк гесогд Ьоок (іГ апу) ог доситепІз 
сегТіГуіпд Іке ^огк ехрегіепсе, а сору оГ Іке доситепІ оГ ЬідЬег едисаІіоп;
- ЬіодгарЬісаі іпГогтаІіоп (гезите);
- сопзепІ Іо Іке ргосеззіпд оГ регзопаі даІа;
- гесоттепдаІіопз (іГ апу);



- а зіаіетепі оп сотрііапсе ’ш іР іРе сгііегіа оГ іпіерепіепсе оГ а шешЬег оГ іРе зирегуізогу
Ьоагі оГ іРе епіегргізе, сотрапу, іеГіпеі Ьу іРе іедізіаііоп оГ Цкгаіпе;
- тоііуаііоп іеііег оп регГогтіпд іРе Гипсііопз оГ а шешЬег оГ іРе зирегуізогу Ьоагі.
ТРе арріісап! із гезропзіЬІе ґог іЬе ипігизі^огіЬіпезз оґ іЬе зиЬшіііеі іосишепіз.

ТРе 8іаіе Ргорегіу Рипсі оГ Цкгаіпе іг а ^ з  аііепііоп іо іРе Гасі іРаі іРе сотреііііуе зеіесііоп 
Гог іРе розі оГ іпіерепіепі тетЬ егз оГ іРе 8ирегуізогу Воагі о 0 8 С  “VNПАЕN” ’ш іі Ье Реіі іп 
ассогіапсе ’ШіР іРе Ргосеіиге Гог сопіисііпд а сотреііііуе зеіесііоп оГ сапіііаіез Гог іРе розіііоп 
оГ ап іпіерепіепі тетЬ ег  оГ іРе зирегуізогу Ьоагі оГ іРе зіаіе ипііагу епіегргізе апі іРеіг 
арроіпітепі, аз ^е іі аз а сотреііііуе зеіесііоп оГ сапіііаіез Гог іРе розі ап іпіерепіепі т е т Ь е г  оГ 
іРе зирегуізогу Ьоагі оГ ап Ьизіпезз епііііез ^РісР Рауе тоге іРап 50 регсепі оГ іРе зРагез 
Ьеіопдіпд іо іРе зіаіе іп іРе аиіРогігеі сарііаі, оГГегеі Ггот іРе оЬ)есі оГ тап адетеп і оГ зіаіе- 
о ^п е і оЬ)есіз ргіог іо іРе еіесііоп іо іРе розі оГ іпіерепіепі тетЬ егз оГ іРе зирегуізогу Ьоагі, 
арргоуеі Ьу іРе Кезоіиііоп оГ іРе СаЬіпеі оГ Міпізіегз оГ Цкгаіпе іа іе і  МагсР 10, 2017, Ко. 142 
“8 о т е  іззиез оГ тападетепі оГ зіаіе ипііагу епіегргізез апі Ьизіпезз епііііез ^РісР Рауе тоге іРап 
50 регсепі оГ іРе зРагез Ьеіопдіпд іо іРе зіаіе іп іРе аиіРогігеі сарііаі” (’ШіР атеп ітеп із).

ТРе арріісаііопз апі іоситепіз аге ассеріеі іп іРе регіоі іііі 29.12.2020 іпсіизіуеіу аі іРе 
аіігезз: 18/9, Непегаіа А ітаж у а  зігееі, Куіу сііу, 01133 (іеі.: 200-36-48, 200-30-39) ог аі іРе 
етаіі аіігеззез: тііа1@зрГи.аоу.иа. Сотреііііоп зеіесііоп ’шіі Ье Реіі оп 29.01.2021 аі 11-00 оп 
іРе аіігезз: 18/9, Непегаіа А ітаж у а  зігееі, Куіу сііу, 01133, го о т  303. ТРе риЬіісаііоп оГ іРе 
сотреііііуе зеіесііоп гезиііз ’шіі Ье розіеі оп іРе оГГісіаі ’леЬ зііе оГ іРе Рипі по іаіег іРап іРгее 
іауз Ггот іРе іа іе  оГ ііз сотріеііоп.

ІпГогтаііоп оп іРе Гіпапсіаі ап і есопотіс сопііііоп оГ іРе С отрапу апі ^РісР із зиЬ)есі іо 
аппоипсетепі: Ьаіапсе зРееі іпГогтаііоп (Гогт Ко. 1), Гіпапсіаі зіаіетепіз (Гогт Ко. 2), сазР Йо^ 
зіаіетепі (Гогт Ко. 3), зіаіетепі оГ едиііу (Гогт Ко. 4) Гог 2019 апі Гог іРе 9 топіРз оГ 2020 аге 
аііасРеі іп еіесігопіс Гогт.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПрАТ «ВНДІАЕН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування наглядової ради приватного акціонерного товариства 
«Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного 
насособудування» (далі -  Положення) розроблено відповідно до норм Законів України «Про 
управління об'єктами державної власності», «Про акціонерні товариства» та на виконання постанов 
Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними 
у нітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 
відсотків акцій (часток) належать державі» та від 10 березня 2017 р. № 143 «Деякі питання управління 
об’єктами державної власності».

1 2 Положенням встановлюються загальні вимоги до кандидатів до складу наглядової ради приватного 
акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та 
енергетичного насособудування» (далі -  Товариство), визначаються функції члена наглядової ради 
Товариства (далі -  Наглядова рада), а також сфера компетенції та сукупність професійних навичок, 
якими повинен володіти член Наглядової ради, його професійні та особисті якості.

2 ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, 
визначеної статутом Товариства та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність 
Виконавчого органу Товариства (одноособового) -  Генерального директора.

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, статутом 
Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів 
Товариства (далі -  Загальні збори).

2.3. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється статутом Товариства.
2.4. Порядок організації роботи Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним 

законодавством.
2.5. Функції, права та обов’язки члена Наглядової ради встановлюються статутом Товариства та/або 

чинним законодавством.

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГ ЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом 
кумулятивного голосування на строк визначений статутом Товариства. Порядок проведення 
кумулятивного голосування, а також підрахунок голосів здійснюється в порядку визначеному 
статутом Товариства та/або законом.

3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - 
Представники акціонерів) та незалежні члени Наглядової ради (далі - Незалежні директори).

3.3. Кількість Незалежних директорів у Наглядовій раді визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

3.3.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі 
заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової 
ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання 
Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний 
член Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені 
достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У 
такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними 
зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3.5. Положення п. 3.4 цього Положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник 
якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника — члена Наглядової

2
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО П РИ Ш И Л И  ФОРМУВАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПуА Т «ВНДІАЕН»

ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може 
бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, СФЕРА 
КОМПЕТЕНЦІЇ ТА СУКУПНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК, ЯКИМИ ПОВИНЕН 

ВОЛОДІТИ ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ЙОГО ПРОФЕСІЙНІ ТА ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість 
яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо 
кандидатів до складу Наглядової ради визначається статутом Товариства та/або чинним 
законодавством.

4.2. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради, кожен акціонер, що має намір внести пропозицію 
щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права визначені законом та/або 
статутом Товариства, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до 
кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду 
Незалежного директора та кандидата на посаду Представника акціонера в Наглядовій раді такого 
Товариства, крім вимог незалежності для кандидата на посаду Незалежного директора, визначених 
законом.

4.3. Кожен акціонер самостійно визначає кандидатів до складу Наглядової ради, якщо інший порядок їх 
відбору не встановлений чинним законодавством.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути 
одночасно членом Виконавчого органу Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства (далі — 
Ревізійна комісія).

4.5. Незалежним директором може бути обрана фізична особа яка відповідає критеріям та вимогам 
встановленим статутом Товариства та/або чинним законодавством.

4.6. Кандидат в члени Наглядової ради повинен відповідати таким обов'язковим вимогам:
- наявність вищої освіти, знань та професійних навичок, досвіду роботи та інших характеристик, 

необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, з урахуванням виду 
діяльності та спеціалізації Товариства;

- наявність повної цивільної дієздатності;

- відсутність непогашеної судимості.

- добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

5. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких 
нормативно-правових актів та нормами цього Положення, це Положення застосовується в частині, що 
не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

5.2. 5’ разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі 
уповноваженого органу, це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству з питань 
% правління державними корпоративними правами, а норми нормативно-правових актів з питань 
управління державними корпоративними правами мають/матимуть переважну силу перед нормами 
цього Положення.

5.3. З урахуванням положень п.5.2 цього Положення, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з 
акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій 
буде прийнято рішення про їх приватизацію це Положення діє/діятиме в частині, що не суперечить 
законодавству з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації 
мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Положення.
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КЕС^^АТIОN

оп іке ргіпсіріез оГ іке 8ирегуізогу Воаггї Гогтаїіоп оГ 
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Н Е С У Н  ТІОМ ОМ РШМСІРЬЕЗ ОГ ТНЕ ЗУРЕК УІЗОК УВОАКР ГОКМА ТІОМ О Г Рг^ЗС “ УМІІАЕМ”

1. СЕНЕКАЬ РКОУІ8ІОН8
1.1. ТЬе Кедиіаііоп оп Ргіпсіріе8 оґ іЬе Зирегуізогу БоагЬ Рогтаііоп оґ іЬе Ргіуаіе 1оіпі-8іоск Сотрапу 

“Ке8еагсЬ апЬ Безідп Іп8іііиіе оґ Ліотіс апЬ Ро^ег РитрЬиіМіпд” (Ьегеіпаґіег іЬе “Кедиіаііоп”) №а§ 
ЬеуеіореЬ іп ассогЬапсе №ііЬ іЬе погт8 оґ Ьа№8 оґ Икгаіпе “Оп Мападетепі оґ 8іа1е Ргорегіу ОЬ|есІ8”, 
“Оп ^от1 8іоск Сотрапіе8” апЬ іп ригзиапсе оґ СаЬіпеі оґ Міпізіегз оґ Икгаіпе гезоіиііопз ЬаіеЬ МагсЬ 10, 
2017, ґог N0. 142 “8оте і88ие8 оґ тападетепі оґ зіаіе ипііагу епіегргізез апЬ Ьи8іпе88 епііііез ^ЬісЬ Ьауе 
тоге іЬап 50 регсепі оґ іЬе 8Ьаге8 Ьеіопдіпд іо іЬе 8іаіе іп іЬе аиіЬогігеЬ сарііаі” апЬ ЬаіеЬ МагсЬ 10, 2017, 
ґог Но. 143 “8оте і88ие оґ тападетепі оґ 8іаіе ргорегіу оЬ|есІ8”

1.2. ТЬе Кедиіаііоп е8іаЬіі8Ье8 депегаі гедиігетепі8 ґог сапЬі<іаіе8 ґог іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ оґ іЬе Ргіуаіе Іоіпі- 
8іоск Сотрапу “Ке8еагсЬ апЬ ^е8Ідп Іпзіііиіе оґ Аіотіс апЬ Ро^ег РитрЬиіМіпд” (Ьегеіпайег іЬе 
“Сотрапу”), Ьейпе8 іЬе ґипсііоп8 оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег оґ іЬе Сотрапу (Ьегеіпаґіег іЬе 
“8ирегуі«огу Воагй”), а8 №еіі а8 іЬе 8соре оґ сотреіепсе апЬ іЬе 8еі оґ ргоґе88іопаі 8кііі8 іЬаі іЬе 
8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег 8ЬоиИ Ьауе, Ьі8 ргоґе88іопаі апЬ рег8опаі диаііііе8

2. БЛ8ІС РКГЧСІРБЕ8 ОЕ ТНЕ 8ЦРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ АСТШТУ. ЕШСТІОН8
ОЕ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ МЕМВЕК

2.1. ТЬе 8ирегуі8огу БоагЬ і8 іЬе ЬоЬу оґ іЬе Сотрапу іЬаі ргоіесі8 іЬе гідЬі8 оґ 8ЬагеЬоМег8, апЬ теііЬіп іЬе 
іітіі8 оґ іі8 сотреіепсе Ьеіегтіпіпд Ьу ІЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ А88осіаііоп апЬ Ьу сиггепі іедізіаііоп, 
сопігоі8 апЬ гедиіаіе8 іЬе асііуіііе8 оґ іЬе Сотрапу Бігесіогаіе (8іпдіе-ЬапЬеЬіу) - Сепегаї Бігесіог.

2.2. ТЬе сотреіепсе оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ і8 іо ге8оіуе і88ие8 8Ііри1аіеЬ Ьу 1а№, ІЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп, а8 №еіі а8 і88ие8 ігашґеггеЬ Ьу іЬе Сепегаі Мееііпд оґ іЬе 8ЬагеЬоМег8 оґ іЬе Сотрапу 
(Ьегеіпаґіег іЬе “Сепегаї Мееііпд”) ґог іЬе Ьесі8іоп оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ.

2.3. ТЬе диапіііаііуе сотро8іііоп оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ і8 е8іаЬіі8ЬеЬ Ьу іЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп.

2.4. ТЬе ргосеЬиге ґог огдапігіпд іЬе №огк оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ І8 ЬеІегтіпеЬ Ьу ІЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп апЬ /ог сиггепі іедіз іаііоп.

2.5. Рипсііош, гідЬі8 апЬ Ьиііе8 оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег аге е8ІаЬ1І8ЬеЬ Ьу ІЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп апЬ /ог сиггепі іедіз іаііоп.

3. РКОСЕБЦКЕ ЕОК СНОО8ШС А Ш  ТЕКМІНАТІОН ОЕ ТНЕ АШНОКІТІЕ8 ОЕ ТНЕ
8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ МЕМВЕК8

3.1. МетЬег8 оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ аге еіесіеЬ Ьу іЬе 8ЬагеЬоМег8 Ьигіпд іЬе Сепегаі Мееііпд Ьу ситиіаііуе 
уоііпд ґог іЬе Іегт 8Ііри1аіеЬ Ьу ІЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ А88осіаііоп. ТЬе ргосеЬиге ґог ситиіаііуе уоііпд, 
а8 №еіі а8 іЬе соипііпд оґ уоіе8, 8Ьаіі Ье саггіеЬ оиі іп іЬе таппег рге8сгіЬеЬ Ьу іЬе Сотрапу'8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп апЬ / ог Ьу сиггепі іеді8іаііоп.

3.2. А8 а тетЬег оґ 8ирегуі8огу БоагЬ тау  Ье еіесіеЬ 8ЬагеЬоі(іег8 ог рег8оп8 герге8епііпд іЬеіг іпіеге8і8 
(ЬегеіпаґІег “8ЬагеЬоІйег8’ Кергекепіаііуе»”) апЬ іпЬерепЬепі тетЬег8 оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ 
(Ьегеіпаґіег “Іпйерепйепі Бігесіоге”).

3.3. ТЬе питЬег оґ ІпЬерепЬепі Бігесіот іп іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ і8 ЬеіегтіпеЬ Ьу іЬе Сотрапу’8 Агіісіе8 оґ 
А88осіаііоп апЬ / ог Ьу сиггепі іеді8іаііоп.

3.3.1 ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег і8 уаііЬ ґгот іЬе тотеп і оґ іЬеіг еіесііоп Ьу іЬе Сепегаі 
Мееііпд. Іп са8е оґ іЬе геріасетепі оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег - а 8ЬагеЬоМег Керге8епіаііуе, іЬе 
ро^ег8 оґ іЬе ■шіМгатеп тетЬ ег оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ 8Ьаіі Ье іегтіпаіеЬ, апЬ а пе№ тетЬег оґ іЬе 
8ирегуі8огу БоагЬ 8Ьаіі асдиіге аиіЬогііу ґгот іЬе тотеп і іЬе Сотрапу гесеіуе8 а т іііеп  поііґісаііоп ґгот 
іЬе 8ЬагеЬоИег (8ЬагеЬоИег8) ^Ьо і8 іЬе герге8епіаііуе оґ іЬе ге8ресііуе тетЬег оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ.

3.4. ТЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег тау  Ье іегтіпаіеЬ Ьу іЬе Ьесі8іоп оґ іЬе Сепегаі Мееііпд 
аЬеаЬ оґ 8сЬеЬиіе опіу іп сопЬіііоп оґ іЬе 8ітиііапеои8 іегтіпаііоп оґ іЬе аиіЬогііу Ьу іЬе епііге 8ирегуі8огу 
БоагЬ. Іп 8исЬ а са8е, іЬе Ьесі8іоп іо іегтіпаіе іЬе аиіЬогііу оґ іЬе 8ирегуі8огу БоагЬ тетЬег8 8Ьоиі(і Ье
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Н Е С У Н  ТІОМ ОМ РШМСІРЬЕЗ ОГ ТНЕ ЗУРЕК УІЗОК УВОАКР ГОКМА ТІОМ О Г Рг^ЗС “ УМІІАЕМ”

акорІек Ьу Іке Сепегаї МееІіпд Ьу а зітрїе таргіІу оґ уоІез оґ Іке зкагекоїкегз теко кауе гедізІегек ґог 
рагІісіраІіоп іп Іке Сепегаї МееІіпд.

3.5.Тке ргоуізіопз оґ сїаизе 3.4 оґ Ліз КедиїаІіоп ко поІ аррїу Іо Іке гідкІ оґ а зкагекоїкег (зкагекоїкегз), текозе 
гергезепІаІіуе із еїесІек Іо Іке 8ирегуізогу Воагк, Іо герїасе зиск гергезепІаІіуе -  Іке 8ирегуізогу Воагк 
шешЬег. А шешЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк еїесІек аз а гергезепІаІіуе оґ а зкагекоїкег ог а дгоир оґ 
зкагекоїкегз, гезресііуеіу, тау  Ье герїасек Ьу зиск зкагекоїкег ог дгоир оґ зкагекоїкегз аІ апу Ііте.

4. СЕМЕКАЬ КЕ0ШКЕМЕ1УГ8 ЕОК САШІБАТЕ8 IN ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ БОАКБ 
МЕМБЕК8, 8РНЕКЕ ОЕ С0МРЕТЕNСЕ А1\Б 8ЕТ ОЕ РКОЕЕ88ІОМАЬ 8КІЬЬ8 КЕОШКЕБ 

ЕКОМ МЕМБЕК8 ОЕ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ БОАКБ, ТНЕІК РКОЕЕ88ІОМАЬ АМБ РЕ К 8О ^Ь
0ЕАЕІТІЕ8

4.1. Еаск зкагекоїкег каз Іке гідкі Іо таке ргорозаїз ґог сапкікаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагк, Іке питЬег оґ 
текіск саппоІ ехсеек Іке диапІіІаІіуе сотрозіІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Воагк. Тке ргосекиге ґог зиЬтіІІіпд 
ргорозаїз ґог сапкікаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагк із кеІегтіпек Ьу Іке Сотрапу'з АгІісїез оґ АззосіаІіоп апк 
/ ог Ьу сиггепІ їедіз їаІіоп.

4.2. ^кеп  зеїесІіпд сапкікаІез ґог тетЬегзкір оґ Іке 8ирегуізогу Воагк, еаск зкагекоїкег іпІепкіпд Іо таке а 
ргорозаї ґог сапкікаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагк, іґ іІ коез поІ уіоїаІе кіз гідкІз, аз кеґпек Ьу їате апк / ог Ьу 
Іке АгІісїез оґ АззосіаІіоп, зкаїї епзиге Іке кіуегзіІу оґ Іке 8ирегуізогу Воагк іп ассогкапсе теіІк Іке 
гедиігетепІз ґог сапкікаІез ґог Іке розіІіоп оґ а тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк ІкаІ зкоиїк Ье Іке зате ґог 
а сапкікаІе ґог Іке розіІіоп оґ Іке ІпкерепкепІ БігесІог апк сапкікаІе ґог Іке розіІіоп оґ Іке КергезепІаІіуе оґ 
Іке зкагекоїкег іп Іке 8ирегуізогу Воагк оґ зиск Сотрапу, ехсерІ ґог Іке гедиігетепІз оґ іпкерепкепсе 
гедиігетепІз ґог Іке сапкікаІе ґог Іке розіІіоп оґ ІпкерепкепІ кігесІог кеІегтіпек Ьу їате.

4.3. Еаск зкагекоїкег іпкерепкепІїу ікепІіґіез сапкікаІез Іо Іке 8ирегуізогу Воагк, ипїезз апоІкег ргосекиге ґог 
Ікеіг зеїесІіоп із езІаЬїізкек Ьу Іке сиггепІ їедізїаІіоп.

4.4. А тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк тау  Ье опїу ап іпкіуікиаї. А тетЬег оґ Іке 8ирегуізогу Воагк тау  поІ 
Ье а тетЬег оґ Іке МападетепІ Воагк апк / ог а тетЬег оґ Іке АикіІ СоттіІІее оґ Іке Сотрапу 
(кегеіпаґІег Іке “Аийії СотшіИее”) аІ Іке зате Ііте.

4.5. Ап іпкіуікиаї теко тееІз Іке сгіІегіа апк гедиігетепІз езІаЬїізкек Ьу Іке Сотрапу'з АгІісїез оґ АззосіаІіоп 
апк / ог сиггепІ їедізїаІіоп тау  Ье зеїесІек аз Іке ІпкерепкепІ БігесІог.

4.6. А сапкікаІе ґог тетЬегзкір оґ Іке 8ирегуізогу Воагк тизІ тееІ Іке ґоїїотеіпд тапкаІогу гедиігетепІз:
- кідкег екисаІіоп, ауаіїаЬіїіІу оґ кпотеїекде апк ргоґеззіопаї зкіїїз, теогк ехрегіепсе апк оІкег 
скагасІегізІісз песеззагу ґог Іке ргорег ехесиІіоп оґ Іке 8ирегуізогу Воагк тетЬег ротеегз, Іакіпд іпІо 
ассоипІ Іке Іуре оґ асІіуіІу апк зресіаїігаІіоп оґ Іке Сотрапу;
- ауаіїаЬіїіІу оґ ґиїї сіуіїіап сарасіІу;
- аЬзепсе оґ оиІзІапкіпд сопуісІіоп;
- копезІу, ітрагІіаїіІу апк ітрессаЬїе Ьизіпезз гериІаІіоп.

5. ТКАтТІОМ АЬ АМБ ЕШАЬ РКОУІ8ІОМ8

5.1. Іп сазе оґ атепктепІз Іо Іке їедізїаІіоп оґ Икгаіпе апк іп сазе оґ кізсгерапсіез ЬеІтеееп Іке погтз оґ зиск 
їедаї асІз апк Іке погтз оґ Ікіз КедиїаІіоп, Ікіз ргоуізіоп зкоиїк Ье аррїіек іп а рагІ, текіск коез поІ 
сопІгакісІ Іке погтз оґ зиск погтаІіуе їедаї асІз.

5.2. Іґ, кигіпд а сегІаіп регіок оґ Ііте, опе оґ Іке зкагекоїкегз оґ Іке Сотрапу із / теіїї Ье а зІаІе гергезепІек Ьу 
Іке аиІкогкек Ьоку, Ікіз ргоуізіоп зкаїї орегаІе / асІ іп а рагІ текіск коез поІ сопІгакісІ Іке їедізїаІіоп оп 
тападетепІ оґ зІаІе согрогаІе гідкІз, апк погтз оґ погтаІіуе їедаї асІз оп іззиез оґ тападетепІ оґ зІаІе 
согрогаІе гідкІз аге / теіїї ргеуаії оуег Іке ргоуізіопз оґ Ікіз КедиїаІіоп.

5.3. Такіпд іпІо ассоипІ Іке ргоуізіопз оґ сїаизе 5.2 оґ Ікіз КедиїаІіоп, іґ, кигіпд а сегІаіп регіок оґ Ііте, опе оґ 
Іке зкагекоїкегз оґ Іке Сотрапу із / теіїї Ье гергезепІек Ьу аиІкогігек Ьоку оп Ьекаїґ оґ Іке зІаІе апк Іке 
зІаІе-отепек зкагез теіїї Ье кесікек оп Ікеіг ргіуаІкаІіоп, Ікіз КедиїаІіоп із орегаІе / теіїї орегаІе іп Іке рагІ 
ІкаІ коез поІ сопІгакісІ Іке їедізїаІіоп оп ргіуаІітаІіоп, апк Іке погтз оґ їедаї асІз оп ргіуаІігаІіоп іззиез аге / 
теіїї ргеуаії оуег Іке ргоуізіопз оґ Ікіз КедиїаІіоп.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності”

І & / '  І  Дата (рік, місяць, число)
І Іідпрш чс іво ЧКЦІОНКРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙІ ПРОЕКТНО- за ЄДРПОУ

КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________________________

Територія СУМСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і за КВЕД

технічних наук
Середня кількість працівників 1 187_____ ______________________________________________________________________________
Адреса, телефон вулиця 2-ГА ЗАЛІЗНИЧНА, буд. 2, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40003____________________________ 250242_____
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "Vй у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ
2020 [ОТ [~0Г 

00220477

5910136600
230

72.19

V
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на ЗІ грудня 2019 р.
Форма №1 Код за ДКУД|~~ 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 5 578 5 216

первісна вартість 1001 9 583 9 734
накопичена амортизація 1002 4 005 4518

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 22 369 23 894

первісна вартість 1011 51 880 57 289
знос 1012 29 511 33 395

Інвестиційна нерухомість 1015 9 437 9 107
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 27 788 27 788
Знос інвестиційної нерухомості 1017 18 351 18 681

Довгострокові біологічні активи 1020 -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6 16
Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл 1050 -
Відстрочені аквізиціині витрати 1060 *
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090 - *
Усього за розділом І 1095 37 390 38 233

П. Оборотні активи
Запаси 1100 1 564 1 246
Виробничі запаси 1101 146 185
Незавершене виробництво 1102 1 326 980
Готова продукція ПОЗ 76 76
Товари 1104 16 5
Поточні біологічні активи 1110 -
Депозити перестрахування І 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 236 1 798
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 147 129
з бюджетом 1135 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 156 116
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 140 419
Г отівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 140 419
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 “



у тому числі в: 1181 - -

резервах довгострокових зобов'язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 84 42
Усього за розділом П 1195 3 328 3 750

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 40 718 41 983

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 234 11 234
Внески до незарєєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 2 013 2 892
Додатковий капітал 1410 29 47
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 40 58
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 780 23 963
Неоплачений капітал 1425 ( - ) < - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 37 096 38 194

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 881 935
Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 12 -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

1531 “ "

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 893 935

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 . .

товари, роботи, послуги 1615 198 141
розрахунками з бюджетом 1620 376 730
у тому числі з податку на прибуток 1621 80 15
розрахунками зі страхування 1625 208 211
розрахунками з оплати праці 1630 785 806
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 216 201
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 94 94
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 825 647
Доходи майбутніх періодів 1665 -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 -
Інші поточні зобов'язання 1690 27 24
Усього за розділом Ш 1695 2 729 2 854

ІУ .іо о іж 'н за н н я .т т 'н за н і з необоротними активами, 
./у  .утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 - “

' утЧ п сіа  варіісіь  активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс ч . " ^  ' . V , 1900 40 718 41 983

Керінник-і

Голові т и  бухга. і гер

Давиденко Андрій К о с тя н ти н о в и ч

Зозуля Валентина Миколаївна

Визначаєтьіж.й’.яорядку.-^ветййовленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І за ЄДРПОУ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ"_______________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2020 01 01
00220477

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 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 25 628 24 899
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 “ “

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 24 157 ) ( 23 220 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 1 471 1 679
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов ’язань

2105 “

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 7 406 6 780
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - "

Адміністративні витрати 2130 ( 5 517 ) ( 5 154 )
Витрати на збут 2150 ( 656 ) ( 627 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 884 ) ( 1 993 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 “ "

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 820 685
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 . .. ' -
Інші фінансові доходи 2220 8 . 7
Інші доходи 2240 3 42

у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 “ “

Фінансові витрати 2250 ( 3 ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 145 ) ( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 683 731
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (280) (371)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 403 360
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 879 (62)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 " "

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 879 (62)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 879 (62)
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 1 282 298

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 263 1 680
Витрати на оплату' праці 2505 21 136 20 045
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 658 4 442
Амортизація 2515 2 141 2 201
Інші операційні витрати 2520 1 723 1 730
Разом 2550 30 921 30 098

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР1ЙБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44935216 44935216
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44935216 44935216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00897 0,00801
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну' просту акцію 2615 0,00897 0,00801
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00393 0,00500

т
Керівник Давиденко Андрій Костянтинович

Головниіі бу\га. 11 ер Зозуля Валентина Миколаївна



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- за ЄДРПОУ
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2020 01 01
00220477

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30211 29 055
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому' числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 348 313
Надходження від отримання субсидій, дотацій зон - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 201 216
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 1 _

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 8 287 7 551
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 ” “

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 84 28
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 807 ) ( 3 722 )
Праці 3105 ( 16 590 ) ( 15 723 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 667 ) ( 4 426 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 766 ) ( 10 669 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 303 ) ( 370 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 5 464 ) ( 5 731 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4 999 ) ( 4 566 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 352 ) ( 379 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 950 2 244

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 7 7
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 _



Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 2513 ) ( 2 133 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( )
іншої господарської одиниці 3280 - -
Інші платежі 3290 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 506 -2 126

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на:
Вику п власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 164 ) ( 118 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( - )
Витрачання на стату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому ( ) ( )
підприємстві 3370 - -
Витрачання на витати неконтрольованим часткам у ( ) ( )
дочірніх підприємствах 3375 - -
Інші платежі 3390 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -164 -118
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 280 -
Залишок коштів на початок року 3405 140 149
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (1) (9)
Залишок коштів на кінець року 3415 419 140

Керівник . 

Головний бум алтср

Давиденко Андрій Костянтинович

Зозуля Валентина Миколаївна



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- за ЄДРПОУ 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020

КОДИ

оГ 01

00220477

Звіт про власний капітал 
за Рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 11 234 2013 29 40 23 780 - - 37 096

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - “ - - -
Інші зміни 4090 - - - - ~ - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 11 234 2 013 29 40 23 780 - - 37 096

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 .403 403

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110 879 7 886

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - 879 - - 7 - - 886

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 (177) (177)

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу’ 4205
Відрахування до 
резервного капіталу̂ 4210 - - - 18 (18) - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку' 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220 18 (32) (14)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - 879 18 18 183 - - 1 098
Залишок на кінець 
року ' ' с 4300 11 234 2 892 47 58 23 963 - - 38 194

Керівник Давиденко Андрій Костянтинович

Головний бухгалтер
/

Зозуля Валентина Миколаївна



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

з £ /  |  Дата (рік. місяць, число)
Підприємство А К Ц ІО Н ЕРН Е ТОВАРИСТВО "НА УКО ВО -ДО СЛІДН И Й  І П РО ЕКТН О - за ЄДРПОУ

К О Н С ТРУ К ТО РС ЬК И Й  ІН СТИ ТУТ А ТО М Н О ГО  ТА ЕН ЕРГЕТИ ЧН О ГО
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________________________

Територія СУМСЬКА за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки в галузі інших природничих і за КВЕД

технічних наук
Середня кількість працівників 5 187_____ ________________________________________________________________________________
.Адреса, телефон вулиця 2-ГА ЗАЛІЗНИЧНА, буд. 2, м. СУМИ, СУМСЬКА обл., 40003____________________________ 250242________
Одиниця виміру: тис. гри. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 
№2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'Vм у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2019 р.

Форма №1 Код за ДКУД| 18010ЇЇГ

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 5 578 5 216

первісна вартість 1001 9 583 9 734

накопичена амортизація 1002 4 005 4518

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби 1010 22 369 23 894

первісна вартість 1011 51 880 57 289
знос 1012 29 511 33 395

Інвестиційна нерухомість 1015 9 437 9 107
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 27 788 27 788

Знос інвестиційної нерухомості 1017 18 351 18 681

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 6 16
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Г удвіл 1050 -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 “ ~
Усього за розділом І 1095 37 390 38 233

П. Оборотні активи
Запаси 1100 1 564 1 246
Виробничі запаси 1101 146 185
Незавершене виробництво 1102 1 326 980
Г отова продукція ПОЗ 76 76
Товари 1104 16 5
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 236 1 798
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 147 129
з бюджетом 1135 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розраху нками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 156 116
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 140 419
Г отівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 140 419
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -



у тому числі в: 1181 _ _
резервах довгострокових зобов'язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 84 42
Усього за розділом 0 1195 3 328 3 750

Ш. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 40 718 41 983

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
Б Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 234 11 234
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 2013 2 892
Додатковий капітал 1410 29 47
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 40 58
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 780 23 963
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < ' )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 37 096 38194

П. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 881 935
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 12 -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

1531 " "

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 " -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом П 1595 893 935

Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 . .
товари, роботи, послуги 1615 198 141
розрахунками з бюджетом 1620 376 730
у тому числі з податку на прибуток 1621 80 15
розрахунками зі страхування 1625 208 211
розрахунками з оплати праці 1630 785 806
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 216 201
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 94 94
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 825 647
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 27 24
Усього за розділом Ш 1695 2 729 2 854

ІV, ^йбов’язанйя, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними :вдя продажу, та групами вибуття

1700 -

/ /  У. Ч нставаріісіьактнвів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс......  г-г ’л 1900 40 718 41 983

Керівник.

І о. іошгиибухга. п ер

Давиденко Андрій Костянтинович

Зозуля Валентина Миколаївна

Визначаєтьтакв лорядку.’̂ виановленому центральним оргцном виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.і



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І за ЄДРПОУ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО 
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ"__________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2020 01 01

00220477

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2019 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 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 25 628 24 899
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестрсіховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 “ ”

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів.робіт, послуг) 2050 ( 24 157 ) ( 23 220 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 1 471 1 679
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов язань

2105 - “

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 7 406 6 780
V тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - “

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123

Адміністративні витрати 2130 ( 5 517 ) ( 5 154 )
Витрати на збут 2150 ( 656 ) ( 627 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1 884 ) ( 1 993 )

у  тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 “ -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 820 685
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200 .  • -
Інші фінансові доходи 2220 8 . 7
Інші доходи 2240 3 42

у  тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2241 “

Фінансові витрати 2250 ( 3 ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 145 ) ( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 683 731
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (280) (371)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 “ "

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 403 360
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 879 (62)
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 " -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 879 (62)
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 879 (62)
Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 1 282 298

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1 263 1 680
Витрати на оплату праці 2505 21 136 20 045
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 658 4 442
Амортизація 2515 2 141 2 201
Інші операційні витрати 2520 1 723 1 730
Разом 2550 30 921 30 098

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР1ЙБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44935216 44935216
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44935216 44935216
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00897 0,00801
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту .акцію 2615 0,00897 0,00801
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00393 0,00500

Керівник

Головний б\м аліер

Давиденко Андрій Костянтинович

Зозуля Валентина Миколаївна



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- за ЄДРПОУ
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
КОДИ

2020 01 01
00220477

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 30 211 29 055
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану' вартість 3006 - -
Цільового фінансування ЗОЮ 348 313
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 201 216
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 1 _

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 8 287 7551
Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 " ”

Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходженім фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 84 28
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 807 ) ( 3 722 )
Праці 3105 ( 16 590 ) ( 15 723 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 667 ) ( 4 426 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 766 ) ( 10 669 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 303 ) ( 370 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану' 
вартість

3117 ( 5 464 ) ( 5 731 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4 999 ) ( 4 566 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 352 ) ( 379 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 950 2 244

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 7 7
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 _



Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( 2513 ) ( 2 133 )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та ( ) ( )
іншої господарської одиниці 3280 - -
Інші платежі 3290 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 506 -2 126

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 .

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Вику п власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 164 ) ( 118 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому ( ) ( )
підприємстві 3370 - -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( ) ( )
дочірніх підприємствах 3375 - -
Інші платежі 3390 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -164 -118
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 280 -
Залишок коштів на початок року 3405 140 149
Вплив зчини валютних курсів на залишок коштів 3410 (1) (9)
Залишок коштів на кінець року 3415 419 140

Керівник

Го. іовшііі бухгаліер

Давиденко Андрій Костянтинович

Зозуля Валентина Миколаївна



Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- за ЄДРПОУ 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО 
НАСОСОБУДУВАННЯ"____________________________________________________

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020

КОДИ

оГ 01

00220477

Звіт про власний капітал 
за Рік 2019 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 11 234 2 013 29 40 23 780 - - 37 096

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - ' - -
Скоригований зали
шок на початок року 4095 11 234 2 013 29 40 23 780 - - 37 096

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 ,403 403

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110 879 7 886

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - 879 - - 7 - - 886

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові 
різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200 (177) (177)

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капітал}7 4205
Відрахування до 
резервного капіталу- 4210 - - - 18 (18) - - -

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
Сума чистого прибутку 
на створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 4220 18 (32) (14)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Ану лювання викупле
них акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в 
капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання(продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - 879 18 18 183 - - 1 098
Залишок на кінець 
року ' ; 4300 11 234_ь_______ 2 892 47 58 23 963 - - 38 194

Керівник Давиденко Андрій Костянтинович

Головний бухгалтер Зозуля Валентина Миколаївна


