
Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) 
незалежних членів наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (ПАТ МВО "ОРІОН")

Найменування, місцезнаходження товариства:
Публічне акціонерне товариство «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»

(далі -  ПАТ МВО "ОРІОН"),
65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Гаркавого, 6

Основним видом діяльності товариства згідно із статутом є надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого майна.

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

Публічного акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» 
(далі -  ПАТ МВО "ОРІОН") має умовний поділ на дирекції, 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 членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад наглядової ради має 
бути (оптимальний варіант):

- 1 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

ПАТ МВО "ОРІОН"

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.
4. Продажі та маркетинг.

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 ПАТ МВО "ОРІОН"

1 Освіта та ступінь Вища.
вищої освіти

2 Загальні вимоги Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному
відборі на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ 
МВО "ОРІОН" 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 ПАТ МВО "ОРІОН" 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 ПАТ МВО "ОРІОН", 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 ПАТ МВО 
"ОРІОН".

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.

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.

3 Стаж роботи Загальний досвід роботи не менше 3 років, у тому числі 
досвід роботи на керівних посадах не менше 2 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

Корпоративне, цивільне, господарське право; фінанси, 
економіка підприємств, бухгалтерський облік та аудит;

володіти член виробництво та/або маркетинг.
наглядової ради



5 Володіння мовами Знання англійської мови є перевагою.

6 Професійні знання та 
знання законодавства

Розуміння загальних принципів діяльності товариства 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.

Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими 
установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями 
буде перевагою.

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

Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства.

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

посади 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 рішень

Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах 
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 підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про 
вищу освіту;

- біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в 8куре;
- згоду на обробку персональних даних;



- рекомендації (за наявності);
- заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради 

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

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття 
посад незалежних членів наглядової ради ПАТ МВО "ОРІОН" 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 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» (із змінами).

Заяви та документи приймаються у строк по 03.05.2021 включно за адресою: 01133, 
м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-32-07, 285-15-41) або на електронну адресу 
тагупа.ЬгоЬоуа@зрГи.ц о у .иа. Конкурсний відбір відбудеться 24.05.2021 об 11-30 год. за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів 
конкурсного відбору буде розміщено на офіційному сайті Фонду не пізніше трьох днів з дати 
його завершення.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану товариства та підлягає 
оголошенню - відомості про баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), 
звіт про рух коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до 
фінансової звітності.

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 Гипгї аппоипсез іЬе сотреііїіуе зеїесііоп оґ саїкііііаїез ґог іЬе розіїіопз оґ 3 
(іЬгее) іпгїерепгїепі тетЬ егз оґ іЬе 8ирегуізогу Воаїчі оґ іЬе РиЬІіс ЛоіпІ-8іоск Сотрапу 

"МасЬіпе-ВиіІгїіпд Ргогїисііоп Аззосіаііоп "Огіоп" (РІ8С МВРА О К ІО ^

Кате, їосаііоп о/іИе сотрапу:
РиЬІіс Іоіпі-Зіоск Сотрапу "Масйіпе-ВиіМіп§ Ргойисііоп Аззосіаііоп "Огіоп" (йегеіпайег

ге&ггей Ю аз РІ8С МВРА ОКІОК),
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65098, Огїеза гедіоп, сіІу оГ Огїеза, 6 Оагкауоко 8Іг.

Тке таіп асіішіу о / (ке сотрапу іп ассотіїапсе мі(к (ке Лгіісїез о / Лжосіайоп о / (ке 
Сотрапу А (ке їеазе апй орега(іоп о / і($ омп ог їеазей ргорег(у.

Сепегаї іпґогтаііоп
Іп уіе’  оГ Іке Гас! ІкаІ Гог Іке Гиіі ітріетепІаІіоп оГ тападетепІ ргосеззез оГ Іке РиЬііс 

ІоіпІ-8Іоск Сотрапу 'Маскіпе-ВиіМіпд РгогїисІіоп АззосіаІіоп "Огіоп" (кегеіпаГіег геГеггегї Іо 
аз РІ8С МВРА ОКІОК) каз а сопгїіІіопаі гїіуізіоп іпїо гїігесІогаІез сопзізІіпд оГ етріоуеез 
регГогтіпд а сегІаіп асііуіїу, ’ кеп зеіесІіпд іпгїерепсіепІ тетЬ егз оГ Іке 8ирегуізогу Воаггї, Іке 
Сотреїіїіоп С о ттізз іо п  ’ ііі Іаке іпІо ассоипІ Іке пеегї Іо зеїесІ регзопз ’ кіск ІодеІкег 
соггезропд Іо Іке то зІ орІітаі сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Ьоаггї.

Тке тозІ орІітаі сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Ьоаггї із ’ кеп Іке асІіуіІу ргоГііе 
(зресіаіігаІіоп, дшіііїсаІіопз, ’ огк ехрегіепсе) оГ тетЬ егз оГ Іке 8ирегуізогу Ьоаггї соіпсігїез 
’ШІк Іке асІіуіІу ргоГііе оГ тетЬ егз оГ Іке 8ирегуізогу Ьоаггї. Ткиз, Іке гїезігегї сотрозіІіоп оГ 
Іке 8ирегуізогу Ьоаггї зкоиИ Ье Іке Гоііо’шпд (о р Ііти т  аіІегпаІіуе):

- 1 регзоп ’ іІк а іа’  гїедгее, іедаі диаііГісаІіоп ап<і ехрегіепсе іп согрогаІе, сіуіі апд/ог 
соттегсіаі іа’ ;
- 1 регзоп ’ іІк ап есопотісз гїедгее, дшіііїсаІіоп оГ ап есопотізІ, ассоипІапІ ог аидіІог, 
ап<і ехрегіепсе іп Гіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, согрогаІе доуегпапсе, ассоипІіпд апд/ог 
аи<ііІіп§;
- 1 регзоп ’ іІк Іескпісаі егїисаІіоп;
- 1 регзоп ’ш Ік ап есопотісз гїедгее, диаііГісаІіоп оГ а тагкеІег, заіез/ригсказіпд тападег 
ап<і ехрегіепсе^ іп тагкеІіпд апгї/ог заіез/ргосигетепІ огдапітаІіоп
- 1 регзоп ’ШІк диаііГісаІіопз іп китап  гезоигсез тападетепІ ап<і ехрегіепсе іп Іке ГіеМ оГ 
китап  гезоигсез тападетепІ.

Сгііегіа ґог еуаіиаііоп оґ регзопз ^Ьо Ьауе ехргеззегі іЬеіг шзЬ 
Іо Іаке рагі іп іке еотреііііуе зеіесІіоп ґог іке розіІіопз оґ іікіереікіепі тетЬ егз 

оґ іке 8ирегуізоіу Воаггі оґ РІ8С МВРА ОШОN

Іп сазе іГ Іке орІітаі сотрозіІіоп оГ Іке 8ирегуізогу Ьоаггї саппоІ Ье аскіеуегї, сапсіігїаІез 
зкоиМ Ье зеіесІегї оп а "тоге ітрогІапІ Іо іезз ітрогІапІ" Ьазіз. Тке тоге ітрогІапІ із Іке 
сапсШаІе'з ’ огк ехрегіепсе іп агеаз геіеуапІ Іо Іке ргоГііе оГ Іке сотрапу'з огдапізаІіопаі ипіІз; 
Іке диаііГісаІіопз ап<і егїисаІіоп аге іезз ітрогІапІ.

Бигіпд Іке зеіесІіоп оп Іке Ьазіз оГ ’ огк ехрегіепсе, Іке 8ирегуізогу Ьоаггї аз а ’ коіе зкоиИ 
Ье огіепІегї Іо’ аггїз ап<і кауе ехрегіепсе іп аІ іеазІ Іке Гоііо’шпд агеаз:
1. СогрогаІе, сіуіі ап<і соттегсіаі іа’ .
2. Тіпапсе, Ьизіпезз есопотісз, ассоипІіпд апгї/ог аисііІіпд.
3. РгогїисІіоп.
4. 8аіез ап<і тагкеІіпд.

Сгііегіа ґог зеїееііоп оґ сапгіігіаіез шіЬіп опе дгоир
Тке зеіесІіоп оГ Іке сапсіігїаІез ’ іІкіп опе дгоир із Іке зеіесІіоп оГ опе оГ Іке сапсШаІез Ггот 

атопд Іке сапсіігїаІез Ьауіпд Іке зате  егїисаІіоп (диаіііїсаІіопз), ’ огк ехрегіепсе ап<і кпо’ іегїде 
іп а сегІаіп йеі<і.



Оп соигзе оГ сопзідегаІіоп оГ Іке доситепІз оГ сапдідаІез Іке Гоїїо’шпд сгіІегіа аге десізіуе 
Гог Іке зеїесІіоп оГ Іке шппег оГ Іке сотреІіІіоп:

1. Тке ^огк ехрегіепсе, сотреІепсе апд кпо^їедде іп Іке гезресІіуе Гіеїд, Іакіпд іпІо
ассоипІ Іке аррїісаІіоп оГ зиск ехрегіепсе іп сошрапіез апд/ог сошрапіез оГ геїаІед Гіеїдз
ЬоІк іп Пкгаіпе апд аЬгоад.
2. Тке ^огк ехрегіепсе.
3. Тке едисаІіоп.
4. Тке сотреІепсе іп їапдиадез.

К ^иігетепі8 іо рег8оп8 ^Ьо Ьауе ехрге88ед іЬеіг т8 Ь  іо іаке рагі іп іЬе сотреііііуе 
8ЄІЄЄЙОП ґог іЬе ро8іііоп8 оґ іпдерепдепі шешЬег8 оґ іЬе 8ирегуі8огу Воагд

оґ РІ8С МЕРА ОМОN

1 Едисаііоп апд ЬідЬег Нідкег едисаІіоп
едисаііоп дедгее

2 Сепегаї ^е^иі^етепі8 А регзоп ^к о  ш зкез Іо Іаке рагІ іп Іке сотреІіІіуе зеїесІіоп Гог
Іке розіііоп оГ ап іпдерепдепІ т етЬ ег  оГ Іке 8ирегуізогу Воагд оГ 
РІ8С МВРА ОКІОК тизІ тее І Іке сгіІегіа оГ іпдерепдепсе 
зресііїед Ьу Іке їедізїаІіоп оГ Ш тате, іпсїидіпд Іке Гоїїо’шпд 
сгіІегіа:

Риїї сіуії сарасіІу 

АЬзепсе оГ ипзрепІ сопуісІіоп.

Ооод ГаіІк, ітрагІіаїіІу апд ітрессаЬїе Ьизіпезз гериІаІіоп.

КоІ Іо коїд еїесІіуе оГГісе ог Ье ап оШсіаї оГ доуегптепІ апд/ог 
їосаї зеїГ-доуегптепІ Ьодіез.

КоІ Ье а Гоипдег, зкагекоїдег (рагІісірапІ), тападег апд/ог 
т етЬ ег  оГ 8ирегуізогу Ьоагд оГ ап епІегргізе ог оІкег Ьизіпезз 
епІіІу ’Ш іск орегаІез іп Іке зате ог геїаІед тагкеІз аз зиск зІаІе 
ипіІагу епІегргізез апд/ог Ьизіпезз епІіІіез.

Іп аддіііоп, а рег8оп ^Ьо ш8Ье8 іо іаке рагі іп іЬе 
сотреііііоп ґог іЬе ро8іііоп оґ ап іпдерепдепі тет Ь е г  оґ іЬе 
8ирегуі8огу Ьоагд оґ РІ8С МЕРА ОКIОN ти8і 8іаіе іЬаі Ье:

Із поІ, апд каз поІ Ьееп ап аГШіаІе оГ Іке зкагекоїдегз апд/ог Іке 
Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ Іке Сотрапу апд/ог ап оГГісег оГ Іке 
Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ Іке Сотрапу Гог Іке ргеуіоиз іїуе 
уеагз.

Боез поІ гесеіуе, апд каз поІ гесеіуед іп Іке разІ, апу зиЬзІапІіаї 
аддіІіопаї гетипегаІіоп Ггот Іке Сотрапу ог а зиЬзідіагу оГ Іке



Сотрапу оІкег Ікап а Гее гесеіуед аз ап іпдерепдепІ дігесІог.

N 01 Іо сопсіиде апу етр іоутеп І адгеетепІз (сопІгасІз) ог Іо 
епдаде іп Ьизіпезз Ігапзасііопз ’ш Ік РІ8С МВРА ОКIОN іГ, 
’шІкіп опе уеаг ргіог Іо Іке даІе оГ ІегтіпаІіоп оГ Іке ГипсІіопз 
оГ Іке 8ІаІе ог іосаі зеіГ-доуегптепІ ке ехегсізед аиІкогіІіез оГ 
сопІгоі, зирегуізіоп ог ргерагаІіоп ог арргоргіаІе десізіоп- 
такіпд гедагдіпд Іке Ьизіпезз орегаІіопз оГ РІ8С МВРА 
ОКІОК

Із поІ апд каз поІ Ьееп ’шІкіп Іке ргеуіоиз Ікгее уеагз ап 
етріоуее оГ ап аидіІіпд Гігт ІкаІ каз ргоуідед аидіІіпд зегуісез 
Іо Іке сотрапу апд/ог іІз аГГіііаІед епІіІіез ’шІкіп Іке ргеуіоиз 
Ікгее уеагз.

Із поІ апд каз поІ Ьееп Іке скаігтап ог т етЬ ег  оГ Іке ехесиІіуе 
Ьоду оГ апоІкег сотрапу аГГіііаІед Іо Іке сотрапу.

Із поІ а сіозе Гатііу т е т Ь е г  оГ ап ехесиІіуе ог тападіпд 
дігесІог ог оГ Іке аЬоуетепІіопед регзопз.

3 ^ о гк  ехрегіепсе Тке ІоІаі ^огк ехрегіепсе оГ аІ іеазІ 3 уеагз, іпсіидіпд Іке ’логк
ехрегіепсе іп а тападетепІ розіІіоп аІ іеазІ Гог 2 уеагз.

Тке ргеГегепсе ш іі Ье діуеп Іо Іке сапдідаІез ’ШІк ехрегіепсе іп 
іеадегзкір розіІіопз іп сотрапіез іп геіаІед тагкеІз ЬоІк іп 
Ш тате  апд аЬгоад, апд аізо Іо Іке сапдідаІез ’ШІк ехрегіепсе іп 
зиррогІіпд ргіуаІітаІіоп ргосеззез.

4 8соре оґ сошреіепсе 
іЬаі а тетЬ ег оґ іЬе 
зирегуізогу Ьоагд 
зііоикі Ьауе

5 Сотреіепсе іп 
Іапдиадез

6 РгоґеззіопаІ кпо^Іегіде 
апд ІедізІаііоп 
кпо^Іедде

Тке согрогаІе, сіуіі, соттегсіа і іа^; Гіпапсе, Ьизіпезз 
есопотісз, ассоипІіпд апд аидіІіпд; ргодисІіоп апд / ог 
тагкеІіпд.

Тке кпо^іедде оГ Епдіізк із ап адуапІаде.

Тке ипдегзІапдіпд оГ депегаі сотрапу ргіпсіріез апд/ог 
ехрегіепсе оГ шогкіпд іп Ікіз агеа іп Еигореап Ипіоп соипІгіез 
ш іі Ье ап адуапІаде.

Тке ехрегіепсе іп тападіпд Гіпапсіаі апд Ьизіпезз орегаІіопз, 
Ьизіпезз ргосезз скапдез.

Тке кпо^іедде оГ Есопотіс апд Сіуіі Содез оГ Штаіпе.

Тке ргоуеп ехрегіепсе оГ шогкіпд ш Ік  сгедіІ апд Гіпапсіаі 
іпзІіІиІіопз, ехІегпаі іпуезІогз ог Ьоггошпдз ш іі Ье ап 
адуапІаде.



Тке сопІго1 о у є г  Іке асІіуіІу оГ Іке ехесиІіуе Ьоду оГ Іке 
Сотрапу.

Тке десі8іоп-такіпд оп таІІег8 ’ іІкіп Іке сотреІепсе оГ Іке 
8ирегуізогу Воагд ассогдіпд Іо Пкгаіпіап іедізіаІіоп апд Іке 
ЛгІісіез оГ ЛззосіаІіоп оГ Іке сотрапу.

Тке ІгашГогтаІіоп оГ Іке Сотрапу іпІо а тодегп сотрапу ’ іІк 
еГГісіепІ Ьизіпезз ргосеззез (геуіе’  апд орІітігаІіоп оГЬизіпезз 
ргосеззез), орІітаї огдапігаІіопаі 8ІгисІиге апд 8ІаГйп§, еГГісіепІ 
іпІегпаї ги1е8, ро1ісіе8 апд ргоседиге8.

Тке рготоІіоп оГ ргіуаІітаІіоп ргосе88е8 Ьа8ед оп десі8іоп8 оГ 
ргіуаІігаІіоп аиІкогіІіе8.

8 Макіпд еїїесііуе Тке аЬіІіІу Іо 8о1уе сотріех  Іа8к8 ипдег І іт е  1ітіІ8, Іке аЬіІіІу
гіесізіопз Іо тиІІіІа8к ’ огкіпд, Іо 8еІ §оаІ8, ргіогіІіе8 апд ІагдеІ8, апд Іке

аЬіІіІу Іо ’ огк ’ іІк іагде атоипІ8 оГ іпГогтаІіоп.
9 Регяопаї ^иа1іііе$ Бі8сір1іпе апд соп8і8Іепсу, дір1отасу апд ЙехіЬіІіІу, 8е1Г-

огдапігаІіоп апд деуе1ортепІа1 огіепІаІіоп, іппоуаІіуепе88 апд 
сгеаІіуіІу, аЬі1іІу Іо ’ огк іп 8Іге88Ги1 8іІиаІіоп8.

Іп огйег іо рагііеіраів іп іке сотреііііуе зеїесііоп ргосеж, іке сапйійаіе зкаїї регзопаїїу тЬтіі 
апй/ог $епй Ьу е-таії, іодеікег т ік  іке арріісаііоп, йиїу сегіі/іей (поіатіїей - /ог поп-етрїоуей 
рег^от, Ьу іке кеай о / іке китап геяоигсея йерагітепі - /ог етрїоуей регяот)

- а сору оГ ап ідепІіІу доситепІ, а сору оГ а ’ огк гесогд Ьоок (іГ ауаі1аЬ1е) ог доситепІ8
сопГігтіпд ’ огк ехрегіепсе, а сору оГ а доситепІ оГ кідкег едисаІіоп;
- сиггіси1ит уіІае (СУ) ’ іІк Іке аддге88 оп 8куре;
- соп8епІ Іо рег8опа1 даІа ргосе88іпд;
- гесоттепдаІіоп8 (іГ ауаі1аЬ1е);
- 8ІаІетепІ оГ сотр1іапсе ’ШІк Іке сгіІегіа оГ іпдерепдепсе оГ а тетЬ ег  оГІке 8ирегуі8огу
Ьоагд оГ Іке сотрапу, сотрапу а8 деГіпед Ьу 1а’
- тоІіуаІіоп 1еІІег сопсегпіпд Іке регГогтапсе оГ Іке ГипсІіоп8 оГ а тетЬ ег  оГ Іке
8ирегуі8огу Ьоагд.

ТЬе сапгіігіаіе зЬаІІ Ьеаг іЬе гезропзіЬіІііу ґог іЬе іпассигасу оґ іЬе зиЬшіііей 
йосишепіз.

Тке 8ІаІе РгорегІу Рипд оГ Бкгаіпе Ьгіп§8 Іке аІІепІіоп Іо Іке ГасІ ІкаІ Іке сотреІіІіуе 
8е1есІіоп Гог Іке ро8іІіоп8 оГ іпдерепдепІ тетЬег8 оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд оГ РІ8С МВРА 
ОКІОК ’ і11 Ье ке1д іп ассогдапсе ’ іІк Іке Ргоседиге оГ Іке сотреІіІіуе 8е1есІіоп оГ сапдідаІе8 
Гог Іке ро8іІіоп оГ ап іпдерепдепІ тетЬ ег  оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд оГ а 8ІаІе ипіІагу епІегргі8е 
апд Ікеіг арроіпІтепІ, а8 ’ е11 а8 ко1діпд а сотреІіІіуе 8е1есІіоп оГ сапдідаІе8 Гог Іке ро8іІіоп оГ 
ап іпдерепдепІ тетЬ ег  оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд оГ Іке есопотіс 8осіеІу іп ’ ко8е аиІкогігед 
саріІа1 тоге Ікап 50 регсепІ оГ 8каге8 ( 8каге8) Ье1опд Іо 8ІаІе, ргоро8ед Ьу Іке 8иЬ]есІ оГ 
тападетепІ оГ 8ІаІе ргорегІу ЬеГоге Іке е1есІіоп оГ іпдерепдепІ тетЬег8  оГ Іке 8ирегуі8огу 
Ьоагд, арргоуед Ьу Ке8о1иІіоп оГ Іке СаЬіпеІ оГМіпі8Іег8 оГШ гаіпе а8 оГМагск 20, 2017 Ко

7 Маіп гіиііез іо Ье 
саггіегї оиі Ьу іЬе 
сапгіігіаіе іп іЬе сазе ої 
іакіпд ир оґ іЬе розіііоп



142 "8оше І88ие8 оп Ійе тападетепІ оГ оЬ]есІ8 оГ 8ІаІе ипііагу епіегргізез апй есопотіс зосіеііез 
, іп ^Ьо8е аиІкогігей саріїаі тоге Ікап 50 регсепІ оГ 8Йаге8 ( 8Йаге8) Ьеіопд Іо 8ІаІе" (а8 
атепйей).

ТЬе арр1ісаІіоп8 апй йоситепІ8 8Йаіі Ье ассерІей ипііі 03.05.2021 іпсішіуе аІ Іке аййге88: 
сіІу оГ Куіу, 18/9 Оепегаіа Л ітагоуа 8 і г . (Іеі. 200-32-07, 285-15-41) ог Іо е-таіі: 
тагупа.ЬгоЬоуа@8рГи. доу.иа. ТЬе СотреІіІіуе 8еіесІіоп ^ ііі Ье Реій оп 24.05.2021 а! 11:30 
а.т . аІ Ійе аййге88: 01133, сіІу оГ Куіу, 18/9 Оепегаіа Л ітагоуа 8 і г ., го о т  303. ТЬе ге8иіІ8 оГ Ійе 
сотреІіІіоп ш іі Ье риЬіі8Йей оп Ійе оГГісіаі ^еЬ8іІе оГ Ійе РоипйаІіоп поІ іаІег Ійап ІЬгее Йау8 
аГІег Ійе епй оГ Ійе сотреІіІіоп.

ТЬе іпГогтаІіоп ге§агйіп§ Ійе Гіпапсіаі сопйіІіоп оГ Ійе Сотрапу апй 8иЬ)есІ Іо Йі8сіо8иге - 
Ьаіапсе 8ЙееІ (Рогт Ко.1), герогІ оп Гіпапсіаі ге8иіІ8 (Р огт Ко.2), герогІ оп са8Й Йо^ (Рогт 
Ко.3), герогІ оп едиіІу (Р огт  Ко.4) 8Йаіі Ье аййей іп еіесІгопіс Гогт.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства 
«Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (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 унітарними 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 
акціонерного товариства «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» (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 Дирекції Товариства (далі -  Дирекція).

2.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними 
зборами 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
НАГЛЯДОВОЇ 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 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 Дирекції 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 дія 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. У 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 управління 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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1. С Е ^ К А Ь  Р К О У В ІО ^

1.1. Тке КедиіаІіоп8 оп Іке ргіпсіріе8 оГ ГогтаІіоп оГ Іке Зирегуізогу Воагд оГ Іке РиЬІіс ІоіпІ- 
8іоск Сотрапу "Маскіпе-Виіідіпд РгодисІіоп Лззосіаііоп "Огіоп" (кегеіпаГІег - Іке 
Кедиїаііопз) аге деуеіоред іп ассогдапсе ’ш Ік Іке погтз оГ Іке Б а т  оГ Цкгаіпе" Оп 
М ападетепІ оГ 8іаІе РгорегІу", "Оп ІоіпІ 8іоск Сотрапіе8" апд іп ассогдапсе ’ШІк Іке 
СаЬіпеІ оГ Міпі8Іег8 оГШ гаіпе аз оГ Магск 10, 2017 № 142 "8оте і88ие8 оп Іке тападетепІ 
оГ оЬ)есІ8 оГ 8ІаІе ипіІагу епІегргі8е8 апд есопотіс 8осіеІіе8 , іп ^ко8е аиІкогігед саріІаі тоге  
Ікап 50 регсепІ оГ 8каге8 (8каге8) Ьеіопд Іо 8ІаІе" апд аз оГ МагсЬ 10, 2017 № 143 "8оте і88ие8 
оГ тападетепІ оГ 8ІаІе ргорегІу оЬ)есІ8".

1.2. Тке КедиіаІіоп8 8каіі е8ІаЬіі8к депегаі гедиігетепІ8 Гог сапдідаІе8 Іо Іке 8ирегуі8огу 
Воагд оГ Іке РиЬііс ІоіпІ-8іоск Сотрапу “МасЬіпе-ВшІдтд РгодисІіоп Аззосіаііоп “Огіоп” 
(кегеіпайег Іке Сотрапу), дейпе Іке ГипсІіоп8 оГ а тетЬ ег  оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд оГ Іке 
Сотрапу (кегеіпаГІег Іке 8ирегуізогу Воагд), а8 ^е іі а8 Іке 8соре оГ сотреІепсе апд а 8еІ оГ 
ргоГе88іопаі 8кііі8 Іо Ье ро88е88ед Ьу а тетЬ ег  оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд апд кі8/кег 
ргоГе88іопаі апд рег8опаі диаііІіе8.

2. МАШ РКШСІРЬЕ8 ОЕ АСТІУІТІЕ8 ОГ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ. ТНЕ 
Г Ш С Т ІО ^  ОГ А МЕМВЕК ОГ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

2.1 Тке 8ирегуі8огу Воагд і8 Іке Ьоду оГ Іке Сотрапу ^к іск  і8 ге8роп8іЬіе Гог ргоІесІіоп оГ Іке 
гідкІ8 оГ Іке 8кагекоідег8 апд 8каіі 8ирегуі8е апд гедиіаІе Іке асІіуіІіе8 оГ Іке БігесІогаІе оГ Іке 
Сотрапу (кегеіпаГІег геГеггед Іо а8 Іке Бігесіогаіе) ^іІкіп Іке сотреІепсе 8ресіГіед Ьу Іке 
АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке С отрапу апд сиггепІ іеді8іаІіоп.

2.2. Тке сотреІепсе оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд 8каіі іпсіиде ге8оіиІіоп оГ і88ие8 8ІіриіаІед Ьу Іке 
іа^, Іке АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке Сотрапу апд аі8о геГеггед Іо Іке 8ирегуі8огу Воагд Ьу 
Іке Оепегаі МееІіпд оГ 8кагекоідег8 оГ Іке Сотрапу (кегеіпаГІег геГеггед Іо а8 Іке Сепегаї 
Мееііпд).

2.3. Тке диапІіІаІіуе сотро8іІіоп оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд 8каіі Ье деІегтіпед Ьу Іке АгІісіе8 
оГ А88осіаІіоп оГ Іке Сотрапу.

2.4. Тке ргоседиге оГ огдапігаІіоп оГ шогк оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд 8каіі Ье деІегтіпед Ьу Іке 
АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке С отрапу апд /ог Іке сиггепІ іеді8іаІіоп.

2.5. Тке ГипсІіопз, гідкІ8 апд ге8роп8іЬіііІіе8 оГ т етЬ ег  оГ Іке 8ирегуі8огу Ьоагд аге 
деІегтіпед Ьу Іке АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке Сотрапу апд /ог сиггепІ іеді8іаІіоп.

3. РКО СЕБтаЕ8 ГОК Е^ЕСТIОN АN^ ТЕКМТNАгТIОN ОГ РО ^Е К 8 ОГ 
МЕМВЕК8 ОГ ТНЕ 8ЕРЕКУІ8ОКУ ВОАКБ

3.1. Тке тетЬег8 оГ Іке 8ирегуі8огу Воагд 8каіі Ье еіесІед Ьу Іке 8кагекоідег8 дигіпд Іке 
Оепегаі МееІіпд Ікгоидк ситиіаІіуе уоІіпд Гог Іке Іегт 8ресіГіед Ьу Іке АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп 
оГ Іке Сотрапу. Тке ргоседиге оГ ситиіаІіуе уоІіпд, а8 ’леіі а8 соипІіпд оГ уоІе8 8каіі Ье 
регГогтед іп огдег деІегтіпед Ьу Іке АгІісіе8 оГ А88осіаІіоп оГ Іке Сотрапу апд/ог Іке 
арріісаЬіе іаш



3.2. ТЬе зЬагеЬоШегз ог регзопз ^Ьо гергезепі іЬеіг іпіегезіз (ЬегеіпаГіег геГегтей іо аз 
БергезепШіуез оґ зЬагеЬоШегз) апд іпйерепсіепі шешЬегз оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ 
(Ьегеіпайег геГеггед іо аз Іпйерепйепі йігееіогз) зЬаіі Ье еіесіед іо іЬе 8ирегуізогу Воагд.

3.3 ТЬе питЬег оГ Іпдерепдепі дігесіогз іп іЬе 8ирегуізогу Воагд зЬаіі Ье зресііїед Ьу іЬе 
Агіісіез оГ Аззосіаііоп оГ іЬе С отрапу апй/ог аррІісаЬІе і а т .

3.3.1. ТЬе ро^егз оГ а т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ зЬаіі Ье уаіШ Ггот іЬе даіе оГЬіз 
еіесііоп Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд. ІГ а т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ із геріасей - іЬе 
гергезепіаііуе оГ іЬе зЬагеЬоШег - іЬе ро^егз оГ іЬе гесаііей т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ 
із іегтіпаіей, апй а пе^ тетЬ ег  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ асдиігез іЬе ро^ег аз зооп аз іЬе 
Сотрапу гесеіуез іЬе т і і іе п  поіійсаііоп Ггот іЬе зЬагеЬоИег(з), іЬе гергезепіаііуе оГ ̂ Ьо із 
іЬе геіеуапі т е т Ь е г  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ.

3.4 ТЬе ро^егз оГ а т етЬ ег  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ т а у  Ье іегтіпаіей ргетаіигеіу Ьу 
гезоіиііоп оГ іЬе Оепегаі Мееііпд опіу іГ іЬе ро^егз оГ іЬе епііге 8ирегуізогу ВоаШ аге 
іегтіпаіей аі іЬе зате ііте . Іп зисЬ сазе, іЬе гезоіиііоп іо іегтіпаіе іЬе ро^егз оГ іЬе 
8ирегуізогу ВоаШ тетЬ егз зЬаіі Ье раззей Ьу іЬе Оепегаі Мееііпд Ьу а зітр іе  та_)огііу оГ 
уоіез оГ іЬе зЬагеЬоШегз гедізіегей іо рагіісіраіе іп іЬе Оепегаі Мееііпд.

3.5. ТЬе ргоуізіоп оГ іЬе сіаизе 3.4. оГ іЬіз Кедиіаііоп йоез поі арріу іо іЬе гідЬіз оГ а 
зЬагеЬоійег(з) ^Ьозе гергезепіаііуе(з) із еіесіей іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ іо геріасе зисЬ а 
тетЬ ег  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ. ТЬе тетЬ ег  оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ еіесіей аз а 
гергезепіаііуе оГ а зЬагеЬоійег ог а дгоир оГ зЬагеЬоійегз, гезресііуеіу, т а у  Ье геріасей Ьу зисЬ 
зЬагеЬоійег ог а дгоир оГ зЬагеЬоійегз аі апу ііте .

4. С Е ^ Б А Ь  БЕОШ БЕМЕОТ8 ТО ТНЕ САШГОАТЕ8 ТО ТНЕ МЕМВЕБ8 ОЕ ТНЕ 
8ЦРЕБУІ8ОВУ ВОАКБ, 8РНЕК.Е ОЕ СОМРЕТЕNСЕ АN^ 8СОРЕ ОЕ 

РВ О Е Е 88Ю ^Ь  8КІЬЬ8 ТО ВЕ РО88Е88ЕБ В ¥  ТНЕ МЕМВЕК ОЕ 8ЕРЕБУІ8ОВУ 
ВОАКБ, НЕ8 РВ О Е Е 88Ю ^Ь  АN^ Р Е Б 8 О ^ Ь  0ЕАБІТІЕ8.

4.1 ЕасЬ зЬагеЬоійег зЬаіі Ье епііііей іо ргорозе сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ, іЬе 
питЬег оГ ^ЬісЬ т а у  поі ехсеей іЬе питЬег оГ тетЬ егз оГ іЬе 8ирегуізогу ВоаШ. ТЬе 
ргосейиге оГ ргорозіпд сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ зЬаіі Ье йеіегтіпей Ьу іЬе Агіісіез 
оГ Аззосіаііоп оГ іЬе Сотрапу апй/ог арріісаЬіе і а т .

4.2. Іп сазе оГ іЬе зеіесііоп оГ сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ, еасЬ зЬагеЬоійег іпіепйіпд 
іо ргорозе сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ, іГ іі йоез поі уіоіаіе ііз гідЬіз йеіегтіпей Ьу іа ^  
апй/ог Агіісіез оГ Аззосіаііоп оГ іЬе Сотрапу, зЬаіі ргоуШе іЬе йіуегзііу оГіЬе 8ирегуізогу 
ВоаШ іп ассоШапсе ^ііЬ  гедиігетепіз іо сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ, ^ЬісЬ зЬаіі Ье 
едиаі Гог а сапйійаіе Гог іЬе розіііоп оГ Іпйерепйепі Бігесіог апй а сапйійаіе Гог іЬе розіііоп оГ 
а 8ЬагеЬоШег Кергезепіаііуе оп іЬе 8ирегуізогу ВоаШ оГ зисЬ Сотрапу, ехсері Гог іЬе 
гедиігетепіз оГ іпйерепйепсе Гог а сапйійаіе Гог іЬе розіііоп оГ Іпйерепйепі Бігесіог, аз 
йейпей Ьу іа^.

4.3. ЕасЬ зіоскЬоМег зЬаіі іпйерепйепііу потіпаіе сапйійаіез іо іЬе 8ирегуізогу ВоаШ ипіезз 
оіЬег ргосейиге оГ потіпаііоп зЬаіі Ье ргезсгіЬей Ьу іЬе арріісаЬіе іа^.



4.4. Опіу ап іпдіуідиаі т а у  Ье а шешЬег оГ іке Зирегуізогу Воагд. А шешЬег оГ іке 
Зирегуізогу Воагд т а у  поі зітиііапеоизіу Ье а шешЬег оГ іке М ападетепі Воагд апд/ог а 
шешЬег оГ іке Аидіііпд с о т т іііе е  оГ іке Сотрапу (кегеіпайег геГеггед іо аз іке Аидіііпд 
еошшіИее).

4.5 Тке Іпдерепдепі дігесіог т а у  Ье ап іпдіуідиаі, ^к о  тееіз іке сгііегіа апд гедиігетепіз 
езіаЬіізкед Ьу іке Агіісіез оГ Аззосіаііоп оГ іке Сотрапу апд/ог іке іедізіаііоп іп Гогсе.

4.4. Тке сапдідаіе Гог шешЬегз оГ іке Зирегуізогу Воагд шизі шееі іке Гоііо’шпд оЬіідаіогу 
гедиігетепіз:

- кідкег едисаііоп, кпо^іедде апд ргоГеззіопаі зкіііз, ^огк ехрегіепсе апд оікег 
скагасіегізіісз песеззагу Гог іке ргорег ехегсізе оГ іке ро^егз оГ а шешЬег оГ іке 
Зирегуізогу Воагд, іакіпд іпіо ассоипі іке іуре оГ асііуііу апд зресіаіігаііоп оГ іке 
Сотрапу;

- Гиіі сіуіі сарасііу;
- аЬзепсе оГ ипзрепі сопуісііоп;
- доод Гаіік, ітрагііаіііу апд ітрессаЬіе Ьизіпезз гериіаііоп

5. Т К А ^ Г П О ^ Ь  АN^ БШАЬ ГК О У К ГО ^

5.1 Іп сазе оГ ашепдшепіз іо іке іедізіаііоп оГ Бкгаіпе апд іп сазе оГ дізсгерапсіез Ьеі^ееп іке 
погшз оГ зиск зіаіиіогу асіз апд іке погшз оГ іЬіз Кедиіаііопз, іЬіз Кедиіаііопз зЬаіі арріу іп 
іке рагі ^к іск  із поі сопігадісііпд іке погшз оГ зиск зіаіиіогу асіз.

5.2 Іп іке еуепі опе оГ іке зкагекоИегз оГ іке С отрапу із/ш іі Ье іке Зіаіе гергезепіед Ьу іке 
аиікогігед Ьоду, ікіз Кедиіаііопз зкаіі арріу іп іке рагі поі сопігадісііпд іке іедізіаііоп оп іке 
іззиез оГ зіаіе согрогаіе гідкіз шападетепі, апд іке погшз оГ гедиіаіогу іедаі асіз оп іке іззиез 
оГ зіаіе согрогаіе гідкіз шападетепі зкаіі ргеуаіі оуег іке погшз оГ ікіз Кедиіаііоп.

5.3. 8иЬ]есі іо сіаизе 5.2 оГ ікіз Кедиіаііопз, іГ, ^іікіп  а сегіаіп регіод оГ ііте , опе оГ іке 
зкагекоИегз оГ іке Сотрапу із / ш іі Ье іке Зіаіе іп іке регзоп оГ іке аиікогітед аиікогііу апд іп 
гезресі оГ Зіаіе-о^пед зкагез ’шіі Ье десідед оп ікеіг ргіуаіігаііоп, ікіз Кедиіаііопз аге уаіід / 
ш іі Ье уаіід іп рагі, поі сопігагу іо іке іедізіаііоп оп ргіуаіігаііоп, апд іке гиіез оГ ргіуаіігаііоп 
гедиіаііопз зкоиід / ргеуаіі оуег іке погшз оГ ікіз Кедиіаііопз

Воипд, питЬегед апд зеаіед

3 зкееіз

Ехесиіог: Зігеікпікоу Р.О. \зідпед\

Теі. 200-36-27

\8еаі: Зіаіе Ргорегіу Рипд оГ Ш тате  

Босишепіаііоп апд сопігоі дерагішепі\



Підприємство

Територі 
Органі: 
Вид екої 
Середа* 
Адреоа, 
Один: 
№ 2), 
Складені

Акціонерне товариствозаційно-правова форма господарювання 
іномічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію влаоного чи орендованого нерухомого майна

кількість працівників 
телефон

[ИЦЯ

гро]

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"

ОДЕСЬКА

Дата (рік, міс:
заЄДРПОУ

заКОАТУУ
заКОПФГ

'заК В ЕД

14309913

5110137300
230

68.20
1 10

вулиця Ак-Гаркавого, буд. б, м. ОДЕСА, ОДЕСЬКА обл., 65098 7594824
виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма 

тлові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
:о (зробити позначку 'V ' у відповідній клітинці): 
южениями (стандартами) бухгалтерського обліку 
народними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудна 2020 р. __________

_____І_______ Ф орма № 1 Код за ДКУД| 1801001

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
І 2 3 і 4

Немат
Ь Необоротні активи

фіальніактиви 1000 - ! -

перв сна вартість 1001 - ; -
нако зичена амортизація 1002 - -

Незавс ршені капітальні інвестиції 1005 10 502 10 502
Основ зі засоби 1010 42194 26 865

П вр В сна вартість 1011 52 303 52319
знос 1012 10 109 25 454

Інвест щійна нерухомість 1015 - -
Перв існа вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгскітрокові біологічні активи 1020 - -
Перв існа вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накс пичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгої 
які 0< 
інша

:трокові фінансові інвестиції: 
іліковуютьоя за методом участі в капіталі 
с підприємств 1030

ІН Ш І (гіиаисові інвестиції 1035 - -
Довгск;трокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 * -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - *
Інші необоротніактиви 1090 - -
Усьог > за розділом І 1095 52 696 37367

П. Оборотні активи
Запас» 1100 - -
Вироб •гачі запаси 1101 - -
Незавс ршене виробництво 1102 - -
Г о то в і і продукція ПОЗ - -
ТоваріІ 1104 - -
Поточ зі біологічні активи 1110 - -
Депоз іти перестрахування 1115 - -
Вексеїа одержані 1120 - -
Дебіто рська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 379 354
Дебіте 

за ви
рська заборгованість за розрахунками: 
даними авансами 1130 „ _

з бю цкетом 1135 3 4

у толіу числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебі юрська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Добі юрська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 528 516
Поточ ї ї  фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 18 80
Готівк а 1166 - -
Рахую и в банках 1167 18 80
Витра и  майбутніх періодів 1170 - -
Частій перестраховнка у страхових резервах 1180 - -
У толг 
резерв

числі в:
ах довгострокових зобов’язань

1181 " "

резерв ах збитків або резервах належних виплат 1182 - -



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за ЄДР!Ц

"МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за Рік 2020 р.

Форма N2 КодзаДКУДІ 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чіістий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 465 4 854
Чгісті зароблені ст рахові прем ії 2010 - -

прем ії підписані, валова сум а 2011 - -
премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна р езер ву  незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 *

с<
Сп

>бівартість реалізованої продукції 
«арів, робіт, послуг) 2050 ( 14 778 ) ( 9 846 )

ч істі понесені збитки за  страховими виплатами 2070 - -
В іїло вий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( 9 313 ) ( 4 992 )

Де
зо

іхід (витрати) від  зміни у  резервах  довгост рокових  
бов ’язань

2105 “ “

д іхід (витрати) від  зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших ст рахових резервів, валова сума 2111 - - .
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - - ■

Інші операційні доходи 2120 - 467
у  т ому числі:
дохід від зм іни варт ост і 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 - -

А,щіністративні витрати 2130 ( 6 014 ) ( 4 497 )
В)прати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 260 ) ( 248 )

у  т ому числі:
витрати від зміни варт ост і активів, які оцінюються за  
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Ф
г
інансовий результат від операційної діяльності:
ірибуток 2190 .

3биток 2195 ( 15 587 ) ( 9 270 )
д<>ход від участі в капіталі 2200 - -
Інші (ішЯЙЙШПЙІЬли 2220 - -
Ін 2240 - -

д § с ід в ід  благоЬш ю іею пом оги
2241 - “

щ ф со} г™.....— тчарнкі-----------------------------------------------;і 11 2250 ( - ) ( - )
ІІ&іІУт в й^ і Ц в каід&ф 1 2255 ( - ) ( - )

7 7 7 ] 2270 ( - ) ( 27 )
(Ш и т о к /в^ вп ш ву  інфляції на монетарні статті 2275 - -



Дата (рік, місяць, число]
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ

ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"___________________________________________________________
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2020 р.

Форма N3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4

На
Реї

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
цходження від:
ілізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6 680 5 765

Повернений податків і зборів 3005 - -
у т зму числі податку на додану вартість 3006 - -
цьіьового фінансування ЗОЮ - -
Нацходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН - -
Нацходження авансів від покупців і замовників 3015 - 1
Нацходження від повернення авансів 3020 - -
На
ПОІ

цходження від відсотків за залишками коштів на 
очних рахунках 3025 _ .

Нацходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Нацходження від операційної оренди 3040 - -
На
ВИ]

цходження від отримання роялті, авторських 
іагород

3045 - *

Нацходження від страхових премій 3050 - -
Нацходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
І™гі надходження 3095 42 50
Ви
То]

ірачання на оплату: 
трів (робіт, послуг) 3100 ( 5 073 ) ( 4 398 )

Праці 3105 ( 640 ) ( 686 )
Вцрахувань на соціальні заходи 3110 ( 159 ) ( 181 )
Зо(юв’язань з податків і зборів 3115 ( 762 ) ( 623 )
Виграчання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( * ) ( 2 )
Ви
ваі

ірачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
пгість

3117 ( 606 ) ( 456 )

Ви:рачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 156 ) ( 165 )
Виграчання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Виірачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( 26 )
Виірачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Ви
КОІ

грачання на оплату зобов'язань за страховими 
гграктами 3150

( ) ( )

Виграчання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
ІНЕгі витрачання 3190 ( 26 ) ( 25 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 62 -123

І
На
фіт

[. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
цходження від реалізації: 
іансових інвестицій 3200

3205 - -

3215
3220 - -

На 3225 - -
На «СІ> лгж̂ нМ ^ іі^ттогяітШАІппчик 3230 - -

йй
^ркеїді^йЬ  вибуття Мчірнього підприємства та 
ю?ір<^одарськрга®вдрі 3235 _ _



Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНЕ
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"_____________________________

(найменування)
Звіт про власний капітал 

за Рік 2020 р.

Дата (рік, місяць, число) 

за Є ДРПОУ

Форма № 4 Код за Д К У Д  | 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал 
удооцін 

- 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
Залт
року

док на початок
4000 1442 50 204 4739 - (5 721) - - 50 664

Корт
Зміна
ПОЛІП

ування:
облікової
пси 4005

Випр<івлення помилок 4010 - - - - - - -

Іншізміни 4090 - - - - - - - -

Скорі 
шок і-

ігований зали- 
:а початок року 4095 1442 50 204 4 739 - (5 721) - - 50 664

Ч исті

(збии
періоі

ЇЙ прибуток 
ж) за звітний
І 4100 (15 587) (15 587)

ІНШИ1
дохід
період

і  сукупний 
за звітний
( 4110

Дооці
необо]

яка (уцінка) 
ютних активів 4111 - - - - - - - -

Дооці.
фінанс

зка (уцінка) 
ових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накога
різний

мені курсові
і 4113 - - - - - - - -

Частка
ДОХОД)

спільн

іншого сукупного 
асоційованих і 

их підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - -

Розпо
Випла
(дивід

діл прибутку: 
ти власникам 
енди) 4200

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума:
н&кр

1хдавства № 15
'і-

ї  Сумо/1 
шашр

і Шщлье| Щ  20



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ

ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН"
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ2020 РОКУ (в тисячах гривень)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ "ОРІОН" (далі Товариство) код за ЄДРПОУ 14309913, місцезнаходження 
вул. Гаркавого 6, м. Одеса створено на базі Одеського машинобудівного виробничого 
об’єднання «Оріон» відповідно до наказу Міністерства Машинобудування, військово- 
промислового комплексу і конверсії України № 121 від 27.01.1995, дата первинної державної 
реєстрації відкритим акціонерним товариством -  08.08.1995 р., дата реєстрації публічним 
акціонерним товариством -  27.07.2011 р.

Державна частка у статутному капіталі товариства становить п’ятдесят відсотків плюс 
одна акція, органом управління державним пакетом акцій є Фонд державного майна України.

Основними видами економічної діяльності Товариства було виробництво компресорів 
для побутових холодильників, насосів, гідравлічних систем, виробництво бочок та аналогічних 
металевих ємкостей та інше. Проте, внаслідок тривалих корпоративних конфліктів ПАТ «МВО 
«Оріон» зупинило виробництво, у тому числі за профільними видами діяльності.

На сьогоднішній день, основними видом економічної діяльності є надання в оренду й 
експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що є єдиним джерелом доходів на 
теперішній час.

Контрольний пакет акцій Товариства (50 % + 1 акція) закріплено за державою. 
Організаційна структура емітента:

- виробництво №1: м. Одеса, вул. Степова, 9;
- виробництво №2: м. Одеса, вул. Болгарська, 71, 80;
- виробництво №3: м. Одеса, вул. Ак. Гаркавого, 6;
- водна станція: м. Одеса, Миколаївська дорога, 142;

Структурні підрозділи без права юридичної особи. Товариство не має дочірніх підприємств, 
філій, представництв. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним 
періодом не відбувалося.
Основні види діяльності Товариства:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна.
Офіційна сторінка в інтернеті, на який доступна інформація про Товариство 
14309913. зс-иа.сот
Адреса електронної пошти - огіоп-иг@икг.пе1:
Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2020 р. складала 13 та 10 осіб, 
відповідно.

Перелік акціонерів:_________________ _______________________ _____________________

Найменування

31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Розмір 

статутного 
капіталу (тис. 

гри.)

% Розмір 
статутного 

капіталу 
(тис. грн.)

%

Держава Україна (в особі суб'єкта 
управління об'єктами державної 
власності ФДМУ)

721 50,0000 721 50,0000

ТОВ «Грінстрой» 322 22,3232 322 22,3232
468 фізичних осіб 399 27,6768 399 27,6768
Всього 1442 100 1442 100
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Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні бухгалтерські 
оцінки. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Товариства 
застосовувало власний розсуд.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, 
до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування 
є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 
інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

3.2.3. Методи подання інформації у  фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку 
або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 
реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 
собівартості чи, наприклад адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про 
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових 
записів Товариства.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Фінансові активи та фінансові зобов'язання враховуються у звіті про фінансовий стан 
Товариства, коли Товариство стає стороною договору щодо відповідного фінансового 
інструменту. Товариство обліковує придбання або продаж фінансових активів або зобов'язань 
на дату здійснення розрахунків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо 
належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 
Товариство класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов'язання відповідно до 
наступних категорій:

(а) Фінансові активи
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку 
або збитку - фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, заявлені до 
відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку 
або збитку.

З



покриваються коригуванням відповідних статей у звіті про прибутки і збитки. В даному 
випадку, балансова вартість фінансових інвестицій на дату покриття збитків не може 
перевищувати їх амортизовану вартість, яка була б відображена, якщо б збитки не буж 
визнані.
У відношенні цінних паперів на право власності, що наявні для продажу, будь-яке збільшення 
справедливої вартості після визнання збитків від знецінення відноситься безпосередньо на 
капітал.

(в) Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов’язання, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням 
прибутку або збитку - фінансові зобов'язання, утримувані з метою торгівлі, і фінансові 
зобов'язання, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з 
відображенням прибутку або збитку.

Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю - інші фінансові 
зобов'язання. При первісному визнанні фінансові зобов'язання відображаються за 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних із здійсненням 
операції. У подальшому позики і кредиторська заборгованість відображаються за 
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.

(г) Списання фінансових активів та фінансових зобов'язань
Фінансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фінансового активу або 
частина групи однотипних фінансових активів) списується з балансу в таких випадках:
- закінчився термін права отримання грошових надходжень від активу; 
термін права отримання грошових надходжень від активу не минув, однак Товариство 
прийняло рішення виплатити їх третій особі без істотної тимчасової затримки і в повному 
розмірі за договором передачі, чи Товариство передало свої права на отримання грошових 
надходжень від активу і або а) передала більшість ризиків і вигід, пов'язаних з активом, або б) 
передала контроль над активом без передачі або збереження більшості ризиків і вигід, 
пов'язаних з активом.

Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права 
їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим 
же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного 
зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття 
нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про 
сукупний дохід.

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 
Еквіваленти грошових коштів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта -  це валюта інша, ніж функціональна валюта.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
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такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.

3.3.4. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов’язання -  це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових 
зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки 
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається 
у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки 
відсотка.

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів у звітному періоді здійснювався 
відповідно МСБО 16. Одиницею обліку вважався окремий об’єкт.
Товариство, після визнання основного засобу активом, обирає своєю обліковою політикою 
модель «собівартості» і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка накопичена 
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
В бухгалтерському обліку та звітності операції з надходження, реалізації, ліквідації, 
інвентаризації, ремонту та нарахування амортизації відображалися відповідно до МСБО 16 та 
обраної підприємством облікової політики. Обрані методи оцінки та нарахування амортизації 
згідно з Наказом про облікову політику підприємства здійснювалися за методом зменшення 
залишкової вартості.
Метод нарахування амортизації, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна 
вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в 
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів 
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація розраховується протягом оціночного строку корисного використання активу із 
застосуванням методу зменшення залишкової вартості.
Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компоненту з балансу 
відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання
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Орендарі також повинні переоцінювати зобов’язання по оренді при настанні певної події 
(наприклад, зміна термінів оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни 
індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості 
випадків орендар враховує суми переоцінки зобов’язання по оренді в якості коригування 
активу в формі права користування. Компанія використовує звільнення, запропоновані в 
стандарті щодо договорів оренди, термін яких закінчується протягом 12 місяців з дати 
першого застосування, а також щодо договорів оренди базових активів з низькою вартістю.

Орендодавець

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» проводячи операції, що передбачають угоди, 
згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право 
користування активом протягом погодженого періоду часу. Згідно з МСФЗ 16, Орендодавець 
класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду.
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та 
винагороди щодо володіння орендованим активом. Оренда класифікується як операційна 
оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та винагороди щодо володіння 
орендованим активом.

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату 
балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у 
якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю 
або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за 
звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які 
визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань

3.8.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі
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відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
періоді у якому вони виникають.

3.9.4. Умовні зобов ’язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла 
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є 
ймовірним.

4. ОСНОВШ ПРИПУЩЕННЯ ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження 
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються 
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості 
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих 
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике 
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ.

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства;

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 
форму;

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;

• є повного в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариство посилається на прийнятність наведених 
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

1) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;

2) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат 
у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
Операції, що не регламентуються МСФЗ, Товариством не здійснювалися.
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Дебіторська
заборгованість

Первісна та подальша 
оцінка дебіторської 
заборгованості 
здійснюється за 
справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату 
оцінки.

Дохідний Контрактні 
умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вхідні 
грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша 
оцінка поточних 
зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення

Витратний Контрактні 
умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки

5.2. Розкриття, що вимагаються МСФЗ13 «Оцінка справедливої вартості»

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.

Балансова вартість Справедлива вартість
2019 2020 2019 2020

1 3 4 3 4
Торговельна дебіторська 
заборгованість

379 354 379 354

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

18 80 18 80

Торговельна кредиторська 
заборгованість

2 - 2 -

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ 
ЗВІТАХ
6.1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ

Найменування 31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Виручка від реалізації послуг 4854 5465
Всього 4854 5465

6.2. СОБІВАРТІСТЬ

Найменування 31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Амортизація основних засобів 7302 11509
Інші 2544 3269
Всього 9846 14778
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6.8. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Зміни що відбувались у групах основних засобів за період 2020 року:
Незавершене
будівництво

Будівлі та 
споруди

Машини та 
обладнання

Інструменти, 
прилади та 

інші основні 
засоби

Разом

Первісна вартість
На 31 грудня 

2019 року
10502 49015 3237 51 62805

Надходження - - - 16
Переоцінка - - - - -

Вибуття - - -

На 31 грудня 
2020 року

10502 49015 3237 67 62821

Накопичена амортизація:
На 31 грудня 

2019 року
- 9034 1056 19 10109

Нарахування
амортизації

13827 1495 23 15345

Коригування - - - - -

Переоцінка - - - - -

Вибуття - -

На 31 грудня 
2020 року

- 22861 2551 42 25454

Залишкова вартість:
На 31 грудня 

2019 року
10502 39980 2180 34 52696

На 31 грудня 
2020 року

10502 26154 687 24 37367

Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" ознаки можливої 
наявності знецінення, необхідно зазначити наступне: активи Товариства експлуатуються, 
знаходяться в задовільному стані. Таким чином, немає підстав вважати, що вартість 
комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його 
експлуатації.

6.9. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування 31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Торговельна дебіторська 
заборгованість

379 354

Розрахунки з бюджетом 3 4
Інша дебіторська заборгованість 528 516
Інші оборотні активи 7 4
Всього 917 878
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6.15. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Найменування 31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Тиші зобов'язання 1949 1490
Всього 1949 1490

6.16. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Найменування 31 грудня 2019 року 31 грудня 2020 року
Торговельна кредиторська 
заборгованість

2 "

Розрахунки з бюджетом 1406 1675
Заробітна плата - -

соціальні внески - -

Інша кредиторська заборгованість 69 83
Всього 1477 1758

7. РОЗКРИТТЯ ІНШ ОЇ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Умовні зобов'язання.

7.1.1. Судові позови
У ході своєї звичайної господарської діяльності Товариство за рік що минув брало участь у 
судових розглядах. Станом на звітні дати Товариство виступало стороною в наступних 
судових процесах:

1. Про накладання арешту на кошти та інші цінності (справа 420/4230/20).
ГУ ДПС в Одеській області до ПАТ МВО «ОРІОН» про накладання арешту на кошти та інші 
цінності (Одеський окружний адміністративний суд).
Стан справи: рішенням Одеського окружного адміністративного суду від 17.08.2020 у 
задоволенні адміністративного позову податкової служби було відмовлено. ГУ ДПС в 
Одеській області подано апеляційну скаргу, справа перебуває в провадженні П’ятого 
апеляційного адміністративного суду.

2. Про стягнення штрафу та пені (справа № 815/1727/18)
ПАТ МВО «ОРІОН» до ПФУ Малиновського району (Одеський окружний адміністративний
суд).
Стан справи: рішенням Одеського окружного адміністративного суду ПАТ МВО «ОРІОН» 
відмовлено в позові. ПАТ МВО «ОРІОН» було подано апеляційну скаргу, яку суд 
задовольнив. ПФУ Малиновського району подано касаційну скаргу, справа перебуває в 
провадженні Касаційного адміністративного суду Верховного Суду.

7.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
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Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть 
здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість 
фінансових інструментів.
Ризик процентної ставки
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних 
ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість 
фінансових інструментів.

в) Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов'язання з 
виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.
З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і 
зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче. 
Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 
2020 року представлені наступним чином:

До 3 місяців Від 6 до 12 
місяців

Від року Разом

Фінансові активи
Торговельна
дебіторська
заборгованість

50 143 161 354

Фінансові зобов'язання
Торговельна
кредиторська
заборгованість
Нетто позиція 50 143 161 354

г) Кредитний ризик
Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з'явитися значний кредитний ризик, 
представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також 
грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових 
установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними- Керівництво 
застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного 
ризику.

7.4. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ

Після звітного періоду суттєвих подій не відбувалось.

Барабанов В.Є.

Головний бухгалтер не передбачено


