
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
 
Повне найменування ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 

ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ "ПРОМПРИЛАД" 

Скорочене найменування (за 
наявності) 

ВАТ "НДПI "Промприлад" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 

Поштовий індекс 79012 

Область, район Франкiвський 

Населений пункт м.Львiв 

Вулиця, будинок вул.Сахарова, 42 

 
 
Інформація про державну реєстрацію емітента 
 
Серія і номер свідоцтва 14151200000005055 

Дата державної реєстрації 03.07.1996 

Орган, що видав свідоцтво Cерiя А00 №378412, Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради 

Зареєстрований статутний капітал 
(грн.) 

587819.75 

Сплачений статутний капітал (грн.) 587819.75 

 
 
Банки, що обслуговують емітента 
 
Найменування банку (філії, 
відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

ВАТ "Електрон Банк" 

МФО банку 325213 

Поточний рахунок 26003000000208 

  

Найменування банку (філії, 
відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

МФО банку д/н 

Поточний рахунок д/н 

 
 
Основні види діяльності 
 
73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук 
д/н д/н 
д/н д/н  
 

Інформація про органи управління емітента 
 
Вищим органом управлiння товариства є загальнi збори акцiонерiв. Генеральний директор Головний бухгалтер 
Голова Спостережної ради та 3 члени Голова ревiзiйної комiсiї та її члени.  
 



Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за 
ЄДРПОУ 

засновника 
та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 
належать 
засновнику 
та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 
по Львiвськiй обл. 20823070 

Україна Львівська 
д/н 79000 м.Львiв 

вул.Сiчових 
Стрiльцiв, 3 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 
Серія, номер, дата видачі та 
найменування органу, який 

видав паспорт* 

Відсоток 
акцій 

(часток, 
паїв), які 
належать 
засновнику 
та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

Усього 0  

 
 
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1 Середня чисельнiсть позаштатних 
працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 
неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi: 17,0 тис.грн. Фонд оплати працi вiдносно 
попереднього року збiльшився на 2,0 тис.грн. Протягом звiтнього перiоду кадрова програма емiтента, спрямована на 
забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв не змiнювалась. 
 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Порохнавець Галина Михайлiвна 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 543089 22.02.2007 Сихiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1955 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 32 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "НДПI "Промприлад", Референт Генерального директора 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , посаду на 
будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 



 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Деркач Надiя Петрiвна 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 843935 12.06.1998 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1946 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 42 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "НДПI "Промприлад", Начальник вiддiлу 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , посаду на 
будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Якубус Ярослава Степанiвна 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 274414 27.09.1996 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1951 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 25 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Галицький земельний скарб", Головний бухгалтер 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримуваkf. Обiймає 
посаду Головного бухгалтера ЗАТ "Промбудприлад" - м.Львiв, 
вул.Сахарова, 42. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства та у внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi чи корисливi злочини у посадової особи 
емiтента немає. Змiн у складi посадової особи Товариства у 
звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Член Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Пужак Iгор Iванович 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 692312 24.11.1997 Залiзничним РВ УМВСУ у Львiв.обл. 



Рік народження** 1974 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 10 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ IК "Галицькi iнвестицiї", Керiвник вiддiлу управлiння активами 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Обiймає 
посаду Керiвника вiддiлу управлiння активами ЗАТ IК "Галицькi 
iнвестицiї" - м.Львiв, вул.Ш.Руставелi, 7. Повноваження та обов'язки 
визначенi у Статутi товариства. Непогашеної судимостi за посадовi 
чи корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у 
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Член Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Олiйник Олександр Федорович 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 202621 25.06.1996 Личакiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1949 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 28 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ НДПI "Промприлад", Голова правлiння 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. Обiймає 
посаду Генерального директора ЗАТ "Промбудприлад" - м.Львiв, 
вул.Сахарова, 42. Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi 
товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi 
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової 
особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Член Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Гриценко Володимир Миколайович 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 348180 20.07.2004 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1959 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 18 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ IК "Галицькi iнвестицiї", Виконавчий директор 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства та у 
внутрiшнiх документах товариства. Представник ЗАТ IК "Галицькi 
iнвестицiї"- м.Львiв, вул.Ш.Руставелi, 7 (Обiймає посаду 
Виконавчого директора), яке володiє акцiями, що знерухомленi у 
ПАТ "Унiверсал Банк", на рахунку якого 28,7% вiд Статутного 



капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Голова Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Струтинська Вiра Ростиславiвна 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КВ 684693 29.08.2001 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1954 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 24 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ IК "Галицькi iнвестицiї", Керiвник юридичного вiддiлу 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримувала. Обiймає 
посаду Заступника Голови правлiння з юридичних питань ВАТ 
"Пiвденьзахiделектромережбуд" - м.Львiв, вул.Зелена, 151. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi товариства. 
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. Змiн у складi посадової особи 
Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

Посада Директор комерцiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Дегтяров Олег Миколайович 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КС 246556 11.12.2003 Шевченкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1946 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 17 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ "НДПI "Промприлад", Заст. Голови правлiння 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , посаду на 
будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 

 

 

 



Посада Генеральнй директор 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Забалканський Олександр Юрiєвич 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 
який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 120583 29.04.1996 Франкiвським РВ УМВСУ у Львiв.обл. 

Рік народження** 1947 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи (років)** 19 

Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ВАТ НДПI "Промприлад, Начальник тех.вiддiлу 

Опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував , посаду на 
будь-яких iнших пiдприємства не обiймає. Повноваження та 
обов'язки визначенi у Статутi товариства та у внутрiшнiх 
документах товариства. Непогашеної судимостi за посадовi чи 
корисливi злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у складi 
посадової особи Товариства у звiтньому перiодi не було. 

 
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями 
емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
посадової 
особи 

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 
видачі, 

орган, який 
видав)* або 
ідентифікаці
йний код за 
ЄДРПОУ 
юридичної 
особи 

Дата 
внесен
ня до 
реєстр
у 

Кількіс
ть 

акцій 
(штук) 

Від 
загальн

ої 
кількос
ті акцій 

(у 
відсотк
ах) 

прос
ті 

імен
ні 

прості на 
пред'явн
ика 

привілейо
вані іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

(Представ
ник 

акцiонера 
ЗАТ IК 

"Галицькi 
iнвестицiї",

яке 
володiє 
акцiями, 

що 
знерухомл
енi у ПАТ 

"Унiверсал 
Банк", на 
рахунку 
якого 

28,7% вiд 
Ст. кап.) 

Порохнаве
ць Галина 
Михайлiвна 

КС 543089 
22.02.2007 

Сихiвським РВ 
УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.01.1
900 

0 0 0 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Деркач 
Надiя 

Петрiвна 

КА 843935 
12.06.1998 

Залiзничним РВ 
УМВСУ у 

30.01.1
998 

600 0.005104 600 0 0 0 



Львiв.обл. 

Головний 
бухгалтер 

Якубус 
Ярослава 
Степанiвна 

КА 274414 
27.09.1996 

Залiзничним РВ 
УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.01.1
900 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Спостереж
ної ради 

(Представ
ник 

акцiонера 
ЗАТ IК 

"Галицькi 
iнвестицiї",

яке 
володiє 
акцiями, 

що 
знерухомл
енi у ПАТ 

"Унiверсал 
Банк", на 
рахунку 
якого 

28,7% вiд 
Ст. кап.) 

Пужак Iгор 
Iванович 

КА 692312 
24.11.1997 

Залiзничним РВ 
УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.01.1
900 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Спостереж
ної ради 

(Представ
ник 

акцiонера 
ЗАТ IК 

"Галицькi 
iнвестицiї",

яке 
володiє 
акцiями, 

що 
знерухомл
енi у ПАТ 

"Унiверсал 
Банк", на 
рахунку 
якого 

28,7% вiд 
Ст. кап.) 

Олiйник 
Олександр 
Федорович 

КА 202621 
25.06.1996 

Личакiвським 
РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.01.1
900 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Спостереж
ної ради 

(Представ
ник 

акцiонера 
ЗАТ IК 

"Галицькi 
iнвестицiї",

яке 
володiє 
акцiями, 

що 
знерухомл
енi у ПАТ 

"Унiверсал 
Банк", на 
рахунку 
якого 

Гриценко 
Володимир 
Миколайов

ич 

КС 348180 
20.07.2004 

Франкiвським 
РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.01.1
900 0 0 0 0 0 0 



28,7% вiд 
Ст. кап.) 

Голова 
Спостереж
ної ради 

Струтинськ
а Вiра 

Ростиславi
вна 

КВ 684693 
29.08.2001 

Франкiвським 
РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

01.08.2
005 

10000 0.08506 1000
0 

0 0 0 

Директор 
комерцiї 

Дегтяров 
Олег 

Миколайов
ич 

КС 246556 
11.12.2003 

Шевченкiвськи
м РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

30.01.1
998 15000 0.12759 1500

0 0 0 0 

Генеральн
й 

директор 

Забалкансь
кий 

Олександр 
Юрiєвич 

КА 120583 
29.04.1996 

Франкiвським 
РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

02.02.1
998 5000 0.04253 5000 0 0 0 

Усього 30600 0.260284 3060
0 

0 0 0 

 
 
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій 
емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Найменув
ання 

юридично
ї особи 

Ідентифікац
ійний код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаход
ження 

Дата 
внесе
ння до 
реєстр
у 

Кількі
сть 
акцій 
(штук

) 

Від 
загаль
ної 

кількос
ті акцій 

(у 
відсотк
ах) 

прос
ті 

імен
ні 

прості 
на 

пред'явн
ика 

привілейо
вані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

ПАТ 
"Унiверсал 

Банк" 
(номiнальн

ий 
утримувач) 

21133352 

Україна 
Львівська д/н 
79015 м.Львiв 
вул.Тургенєва, 

72 

21.03.2
006 

337399
0 

28.6991
89 

33739
90 

0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі 
паспорта, найменування 
органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесе
ння до 
реєстр
у 

Кількі
сть 
акцій 
(штук

) 

Від 
загаль
ної 

кількос
ті акцій 

(у 
відсотк
ах) 

прос
ті 

імен
ні 

прості 
на 

пред'явн
ика 

привілейо
вані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Кучер 
Володимир 
Вiкторович 

СК 738106 28.01.1999 
Калинiвським СВМ 

Васил.МВГУМВСУ у Київ.обл. 

09.04.2
003 

172878
3 

14.7050
44 

17287
83 

0 0 0 

Каданiна 
Тетяна 

Олександрiв
на 

МС 570735 07.07.1999 
Тернопiльським МВ УМВСУ у 

Терноп.обл. 

06.09.2
006 

176038
0 

14.9738
08 

17603
80 

0 0 0 

Усього 686315
3 

58.3780
4 

68631
53 

0 0 0 

 
 
 
 



 
Інформація про загальні збори акціонерів 
 

чергові позачергові Вид загальних 
зборів* 

X  

Дата проведення 14.12.2010 

Кворум зборів** 15.54 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Звiт Генерального директора 
про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2009 рiк. 2. Затвердження рiчного 
звiту та балансу Товариства за 2009 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про 
фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2009 рiк. 4. Затвердження звiту 
Ревiзiйної комiсiї. 5. Про план погашення збиткiв у 2010 роцi. 6. Звiт Ради Товариства про 
роботу у звiтному перiодi та його затвердження. 7. Обрання членiв Ради Товариства. 8. 
Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Загадьнi звiтнi збори акцiонерiв за 2010 не вiдбулись за 
вiдсутнiстю кворуму. 

  

 
 
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи 

СПД ФОП Єжов Олександр Юрiйович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2516706118 

Місцезнаходження Україна Львівська д/н 79000 м.Львiв вул.Костюшка, 16 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

№3723 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

02.03.2006 

Міжміський код та телефон 032/ 244-43-18 

Факс 032/ 244-43-18 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту 

Опис Мiж Аудиторською фiрмою та Емiтентом укладено Договiр на 
проведення аудиторської перевiрки №57 вiд 08.04.2010 року. 

 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи 

ТзОВ ДКК "Український реєстратор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20830718 

Місцезнаходження Україна Львівська д/н 79012 м.Львiв вул.академiка Сахарова, 42 

Номер ліцензії або іншого документа 
на цей вид діяльності 

АГ № 399227 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

14.02.2007 



Міжміський код та телефон 032/ 294-95-06 

Факс 032/ 294-95-08 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

Опис Мiж Реєстратором та Емiтентом укладено Договiр на ведення 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв №35-р вiд 15.12.1997 
року. 

 
 
Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстра
ції 

випуску 

Номер 
свідоцтв
а про 
реєстра
цію 

випуску 

Найменува
ння 

органу, що 
зареєструв
ав випуск 

Міжнародний 
ідентифікаці
йний номер 

Тип 
цінно
го 

папер
у 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінал
ьна 

вартість 
акцій 
(грн.) 

Кількіс
ть 

акцій 
(штук) 

Загальн
а 

номінал
ьна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутно

му 
капіталі 

(у 
відсотка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.07.20
01 

49/13/1/0
1 

Львiвське 
територiальн
е управлiння 
Державної 
комiсiї з 
цiнних 

паперiв та 
фондового 
ринку 

UA1302031000 
Акції 
Іменні 
прості 

Документа
рна Іменні 0.05 117563

95 587819.75 100 

Опис 
Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на 
вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв. Рiшення про викуп власних акцiй Товариство 
не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються. 

  

 
 
Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 500 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

500 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 465 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

465 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0 

у тому числі:  
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 
 



Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (в тому числі 
злиття, поділ, приєднання, 
перетворення, виділ) 

ВАТ "Науково-дослiдний i проектний iнститут "Промприлад", 
засноване вiдповiдно до наказу регiонального вiддiлення ФДМУ по 
Львiвськiй областi вiд 24.06.1996 року № 1529, шляхом 
перетворення Державного науково-дослiдного i проектного 
iнституту автоматичного регулювання i систем управлiння 
"Промприлад". ВАТ зареєстроване виконкомом мiської ради 
м.Львова за № 11265 вiд 03.07.1996 року. Мiсцезнаходження 
товариства: м.Львiв, вул.Сахарова, 42 

  

Про організаційну структуру 
емітента, дочірні підприємства, 
філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи 
із зазначенням найменування та 
місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в 
організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним 
періодом 

Товариство має в своєму складi : -тематичнi пiдроздiли; -технiчний 
вiддiл; -вiддiл науково-технiчної iнформацiї; -вiддiл маркетингу. 

Будь-які пропозиції щодо 
реорганізації з боку третіх осіб, що 
мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих 
пропозицій 

Пропозицiй з боку третiх осiб не поступало. 

Опис обраної облікової політики 
(метод нарахування амортизації, 
метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових 
інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика пiдприємства ведеться у вiдповiдностi з 
положенням про органiзацiю бухгалтерського облiкуi звiтностi в 
Українi, затвердженому Мiнiстерством фiнансiв України № 87 вiд 
31.03.1999 року 

Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК За наслiдками проведення аудиту рiчної 
фiнансової звiтностi Вiдкритого акцiонерного товариства "Науково-
дослiдний i проектний iнститут "Промприлад"" за 2010 рiк. м. Львiв 
24 сiчня 2011 року Керiвництву Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Науково-дослiдний i проектний iнститут "Промприлад"" Державна 
Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Вiдповiдно до договору 
про проведення аудиту № 12 вiд 17.01.2011 року аудитором 
Єжовим Олександром Юрiйовичем (сертифiкат аудитора № 000563, 
виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України 25 сiчня 
1996 року), який здiйснює аудиторську дiяльнiсть на основi 
Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, 
якi одноособово надають аудиторськi послуги № 3723 вiд 02 
березня 2006 року проведена вибiркова аудиторська перевiрка 
достовiрностi поданих в додатках балансу Вiдкритого акцiонерного 
товариства "Науково-дослiдний i проектний iнститут "Промприлад"", 
(надалi " Пiдприємство "), станом на 31.12.2010 року, звiту про 
фiнансовi результати за 2010 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 
2010 рiк; звiту про власний капiтал за 2010 рiк, примiток до рiчної 
фiнансової звiтностi за 2010 рiк. Вiдповiдальнiсть стосовно 
зазначеної фiнансової звiтностi несе керiвництво Пiдприємства. 
Обов'язком аудитора є висловлювання висновку стосовно цiєї 
фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного аудиту. Аудитор 
керувався мiжнародними нормами та стандартами аудиту, надання 
впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 
701, 720, 3000, законодавством України в сферi господарської 
дiяльностi та оподаткування, встановленим порядком ведення 
бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi. 
Перевiрка проведена у вiдповiдностi до Законiв України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", "Про державне регулювання ринку цiнних 
паперiв в Українi", "Про фiнансовi послуги та державне 
регулювання ринкiв фiнансових послуг", , вимог Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку щодо аудиторського висновку 
при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками 
фондового ринку №1528 вiд 19.12.2006 року. Аудитор використав 
принцип вибiркової перевiрки iнформацiї, беручи до уваги лише 



суттєвi помилки. Згiдно з договором та у вiдповiдностi з 
Мiжнародними стандартами аудиту суттєвiсть помилки 
(невiдповiднiсть даних облiку даним звiтностi) та суттєвiсть 
вiдхилень, якi беруться до врахування при складаннi думки про 
достовiрнiсть звiтностi, становлять 0,5% вiд валюти балансу станом 
на 31.12.2010 р. Пiд рiвнем суттєвостi розумiється те граничне 
значення помилки бухгалтерської звiтностi, починаючи з якої 
квалiфiкований користувач цiєї звiтностi з великою мiрою 
вiрогiдностi не буде мати змогу на її основi зробити правильнi 
висновки та прийняти вiрнi економiчнi рiшення. Аудитор не 
спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних запасiв , оскiльки ця дата 
передувала призначенню аудитора Пiдприємства. Через характер 
облiкових запасiв Пiдприємства аудитор не мав змоги пiдтвердити 
кiлькiсть запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. 
Скороченi назви , якi застосованi у даному висновку Пiдприємство - 
Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектний 
iнститут "Промприлад""; Положення 1528 - "Про затвердження 
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються 
до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 
розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками 
фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 р. N 1528 ; 
Основнi вiдомостi про аудитора Основнi вiдомостi про аудитора 
наведенi в таблицi № 1 Таблиця №1 Прiзвище, i м"я та по батьковi 
аудитора Єжов Олександр Юрiйович Код ДРФО 2516706118 Мiсце 
проживання аудитора 79000 м.Львiв вул. Копернiка , 33 кв.8 Мiсце 
розташування офiсу аудитора 79000 м.Львiв вул. Костюшка , 16 
Номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат 
аудитора № 000563, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської 
палати України вiд 25.01 1996 року. Термiн дiї - до 25.01.2010 р. 
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноосiбно надають 
аудиторськi послуги. Свiдоцтво № 3723 видане на пiдставi рiшення 
Аудиторської палати вiд 02.03.2006 року. Термiн дiї - до 
02.03.2011року. Номер, серiя, дата видачi свiдоцтва про внесення 
до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити перевiрки фiнансових 
установ Серiя А, №001277, видане, згiдно розпорядження № 6537 
комiсiї з Держфiнпослуг 19.12.06р.Термiн дiї - до 25.01.2015 р. 
Номер, серiя, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру 
аудиторiв, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що 
надають послуги на ринку цiнних паперiв Серiя АА 001162, 
реєстрацiйний номер 1274. Дата видачi 30.11.2006р., згiдно рiшення 
Комiсiї №1387. Термiн дiї - до 02.03.2011 р. Телефон аудитора 244-
43-18, 8-050-317-20-04 Основнi вiдомостi про Пiдприємство: 
Таблиця №2 Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Науково-дослiдний i проектний iнститут "Промприлад"" Код 
ЄДРПОУ 14314825 Органiзацiйно-правова форма 231 Вiдкрите 
акцiонерне товариство Серiя та номер свiдоцтва про державну 
реєстрацiю юридичної особи, дата його видачi, орган, що видав 
Свiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 03.07.1996 р. № 1 415 120 
0000 005055. Нова редакцiя Статуту Пiдприємства зареєстрована 
20.08.1999р. № 11265 Мiсцезнаходження 79012, м. Львiв, вул. 
Сахарова, 42 Телефон (8 0322) 97-13-59 Поточнi рахунки 
26003000000208 в ВАТ "Фольксбанк" МФО 325213 Основний вид 
дiяльностi 73.10.2 - Наука Iнформацiя про випуски акцiй 
Пiдприємству видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за № 
49/13/1/01 вiд 16.07.2001 року; Вид акцiй-простi iменнi, 
номiнальною вартiстю-0.05 грн., кiлькiсть - 11 756 395 шт. , сумарна 
номiнальна вартiсть випуску - 587 819 грн. 75 коп., що вiдповiдає 
розмiру статутного фонду. Форма випуску акцiй - документарна. 
Сертифiкати акцiй на руки акцiонерам не видавались. Кiлькiсть 
акцiонерiв 449 Кiлькiсть осiб, частки яких у статутному фондi 
перевищують 10%: 2 Вiдомостi про реєстратора Реєстр власникiв 
цiнних паперiв веде ЗАТ ДКК "Український реєстратор" (Код 
ЄДРПОУ 20830718, Лiцензiя АВ № 318044 вiд 14.02.2007. Договiр № 
35-р вiд 15.12.1997 року). Номери лiцензiй на здiйснення дiяльностi, 
термiни їх дiї: Вiдсутнi Чисельнiсть працiвникiв 2 Фiлiї, дочiрнi 
пiдприємства, представництва Вiдсутнi Основнi вiдомостi про умови 
договору про проведення аудиту Дата та номер договору на 
проведення аудиту: № 12 вiд 17.01.2011 року Перiод, яким 



охоплено проведення аудиту: з 01 сiчня 2010 року по 31 грудня 
2010 року. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: 
аудит розпочато 17 сiчня 2011 року, аудит завершено 24 сiчня 2011 
року. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Для вибiркової 
аудиторської перевiрки були представленi: Фiнансова звiтнiсть 
Пiдприємства за 2010 р, зокрема баланс станом на 31.12.2010 року, 
звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк, звiт про рух грошових 
коштiв за 2010 рiк; звiт про власний капiтал за 2010 рiк, примiтки 
до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк; Установчi документи 
Пiдприємства; Протоколи зборiв акцiонерiв; Наказ про облiкову 
полiтику; Облiковi данi; Оборотнi та сальдовi баланси; Вiдомостi 
аналiтичного облiку; Первиннi документи господарських операцiй. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Пiдприємства та 
аудитора. Вiдповiдальнiсть стосовно зазначеної фiнансової звiтностi 
несе керiвництво Пiдприємства. Обов'язком аудитора є висловлення 
думки у формi аудиторського висновку стосовно цiєї фiнансової 
звiтностi та її вимогам чинному законодавству України та прийнятiй 
облiковiй полiтицi на пiдставi даних аудиторської перевiрки, 
вiдповiдно до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", а також 
МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", 701, 720, 
800 "Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту 
спецiального призначення", 3000 "Завдання з надання впевненостi", 
з врахуванням вимог Положення 1528. Обсяг аудиторської 
перевiрки Планування аудиту було спрямовано на одержання 
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi 
суттєвих помилок. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом 
тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї 
у фiнансових звiтах. Збiр даних, необхiдних для аналiзу та 
обгрунтування аудиторського висновку, проводився на вибiрковому 
обстеженнi окремих господарських операцiй. Документи 
перевiрялися по сутi, з формальної сторони та здiйснювалась їх 
арифметична перевiрка. Зроблена оцiнка вiдповiдностi 
застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним 
протягом перiоду що перевiрявся. На думку аудитора, проведена 
аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для 
аудиторського висновку. При дослiдженнi господарських операцiй 
аудитором вивченi первиннi документи, облiковi реєстри, 
бухгалтерський баланс та звiтнiсть за перiод з 01.01.2010 року по 
31.12.2010 року. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до 
мiжнародних норм та стандартiв аудиту, зокрема МСА 700 
"Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", 701, 720, 800 
"Аудиторський висновок при виконаннi завдань з аудиту 
спецiального призначення", 3000 "Завдання з надання впевненостi" 
та вимог Положення 1528. Опис роботи , виконаї аудитором 
Перевiркою охопленi наступнi питання: облiк формування 
статутного фонду; облiк основних фондiв, нематерiальних активiв, 
товарно-матерiальних цiнностей; облiк формування доходiв та 
витрат ; облiк коштiв i розрахункiв; облiк фiнансових результатiв; 
вiдповiднiсть бухгалтерського облiку та звiтностi вимогам 
законодавства. Аудитор застосовував такi методичнi прийоми : 
розрахунково - економiчнi дослiдження документiв за формою та 
змiстом ; зустрiчну перевiрку документiв; взаємний контроль 
операцiй; розрахунково-аналiтичну i логiчну перевiрку документiв; 
групування даних, добутих у процесi дослiдження - хронологiчне, 
систематизоване i хронологiчно-систематизоване. Звiтним перiодом 
Пiдприємства є рiк. Звiтна дата 31.12.2010 року. Аудиторський 
контроль показав: Органiзацiя бухгалтерського облiку. 
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться по журнально-
ордернiй системi рахiвництва iз веденням журналiв-ордерiв, 
вiдомостей i головної книги. Стан бухгалтерського облiку i звiтностi 
пiдприємства в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України " Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 
16.07.1999 р. № 996-XIV, та Нацiональних Положень (Стандартiв) 
бухгалтерського облiку, чинним протягом перiоду, що перевiрявся. 
Первиннi документи оформляються i зберiгаються вiдповiдно до 
вимог " Положення про документальне забезпечення записiв в 
бухгалтерському облiку ", затвердженого наказом Мiнiстерства 
фiнансiв України вiд 24.05.95 року № 88. Облiкова полiтика 
Пiдприємства визначена згiдно Закону України " Про 



бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi " вiд 
16.07.1999 р. № 996-XIV Наказом про облiкову полiтику № 1-Г вiд 
01.01.2009 р. У даному наказi вiдображена методологiя ведення 
бухгалтерського облiку та надання iнформацiї у фiнансових звiтах, 
якi вiдповiдають вимогам П(С)БО та найбiльше адаптованi до 
дiяльностi пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть за 2010 рiк складена 
вiдповiдно до вимог нацiональних нормативiв (стандартiв) 
бухгалтерського облiку в Українi: " П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до 
фiнансової звiтностi", " П(С)БО № 2 "Баланс", " П(С)БО № 3 "Звiт 
про фiнансовi результати", " П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових 
коштiв", " П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал" та iншi. Данi, 
вiдображенi в Балансi, пiдтверджуються залишками на рахунках 
активiв та зобов'язань. Аналiз статей Звiту про фiнансовi результати 
дає реальну iнформацiю про доходи та витрати, про прибутки та 
збитки, отриманi внаслiдок дiяльностi пiдприємства за звiтний рiк. 
Звiт про рух грошових коштiв надає правдиву iнформацiю про 
змiни, що вiдбулися в грошових коштах пiдприємства. У звiтi про 
власний капiтал надана iнформацiя про змiни в складi власного 
капiталу та джерелах його збiльшення (зменшення). Примiтки до 
фiнансової звiтностi розкривають iнформацiю, що не приведена 
безпосередньо у звiтах. Порушень та недолiкiв в органiзацiї 
бухгалтерського облiку Пiдприємства не встановлено. Органiзацiя 
облiку активiв В бухгалтерському облiку активи пiдприємства 
вiдображаються та оцiнюються вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства. Станом на 31.12.2010 року активи Пiдприємства 
складають 1945,0 тис. грн. На нашу думку пiдсумки статей, 
вiдображенi в активi балансу Пiдприємства, подають достовiрно в 
усiх суттєвих аспектах, стан необоротних та оборотних активiв 
Пiдприємства на 31.12.2010 р., вiдповiдно до Нацiональних 
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Склад та структура 
активiв вiдповiдають вимогам чинного законодавства. 
Нематерiальнi активи Залишкова вартiсть нематерiальних активiв у 
балансi Пiдприємства станом на 31.12.2010 р. становить 0 тис. грн.. 
Незавершене будiвництво Капiтальнi iнвестицiї Пiдприємства станом 
на 31.12.2010 р. вiдсутнi. Основнi засоби Облiк основних засобiв на 
пiдприємствi здiйснювався вiдповiдно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського облiку № 7 "Основнi засоби". У статтi "Основнi 
засоби" вiдображається вартiсть необоротних активiв, якi 
вiдповiдають визначенню основних засобiв згiдно П(С)БО № 7 
"Основнi засоби". Основнi засоби оприбутковуються за первiсною 
вартiстю - iсторична (фактична) собiвартiсть основних засобiв чи 
нематерiальних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої 
вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для 
придбання (створення) основних засобiв або нематерiальних 
активiв. Первiсна вартiсть також включає в себе усi витрати, що 
пов'язанi з доставкою, установкою, введенням в експлуатацiю. 
Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться по кожному 
iнвентарному об'єкту, який мiстить в собi iнформацiю про первiсну 
вартiсть, iнвентарний номер, знос. Знос нараховувався на пiдставi 
П(С)БО № 7. Протягом 2010 року метод розрахунку зносу 
(амортизацiї) основних фондiв не змiнювався. Основнi засоби 
вiдображаються у балансi Пiдприємства за первiсною вартiстю з 
вирахуванням зносу. Станом на 31.12.2010 р. залишкова вартiсть 
основних засобiв складає 7 тис. грн. Довгостроковi та поточнi 
фiнансовi iнвестицiї Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Пiдприємства 
станом на 31.12.2010 р. складають 1884 тис. грн. Поточнi фiнансовi 
iнвестицiї Пiдприємства станом на 31.12.2010 р. вiдсутнi. Запаси 
Облiк виробничих запасiв проводиться бухгалтерiєю пiдприємства 
по балансовим рахункам 2-го класу. Вартiсть виробничих запасiв 
Пiдприємства станом на 31.12.2010 р. становить 21 тис. грн. 
Вартiсть готової Пiдприємства станом на 31.12.2010 р. становить 24 
тис. грн. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська та кредиторська 
заборгованостi вiдображенi розгорнуто за статтями активу та 
пасиву вiдповiдно. Безнадiйних боргiв немає. Дебiторська 
заборгованiсть за товари, роботи та послуги вiдображена у балансi 
за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв по 
дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи та послуги не 
створювався. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. 
становить 9 тис. грн. та складаються iз: - З бюджетом - 8 тис. грн. - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 0 тис. грн. 



Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. 
вiдсутня. Грошовi кошти Облiк касових операцiй пiдприємством 
здiйснюється вiдповiдно до Положення про ведення касових 
операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, що затверджено 
Постановою НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Вiдображення 
розрахункових операцiй грошовими коштами задовольняє потреби 
Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй 
валютi, затвердженої Постановою НБУ вiд 21.01.2004 р. № 22. 
Станом на 31.12.2010 р. грошовi кошти вiдсутнi. Органiзацiя облiку 
зобов'язань Оцiнка та облiк поточних зобов'язань пiдприємства 
проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО 11 Зобов'язання. 
Пiдприємство визначає зобов'язання, якщо його оцiнка може бути 
достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних 
вигод у майбутньому в наслiдок його погашення (вiдповiдно до 
П(С)БО №11). Зобов'язання визнаються внаслiдок минулих подiй i 
мають юридичну силу внаслiдок укладених контрактiв та статутних 
вимог. Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть iстотних вiдхилень 
синтетичного облiку зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 
звiтностi та їх вiдповiднiсть Нацiональним стандартам 
бухгалтерського облiку. Облiк довгострокових зобов'язань Станом 
на 31.12.2010 р. довгостроковi зобов'язання у Пiдприємства 
вiдсутнi. Облiк поточних зобов'язань Поточнi зобов'язання 
Пiдприємства станом на 31.12.2010 р. вiдображенi у фiнансовiй 
звiтностi вiрно, в повному обсязi i складають 335 тис. грн. та 
складаються iз: - Векселi виданi - 160 тис. грн. - Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 0 тис. грн. - З 
одержаних авансiв - 0 тис. грн. - З бюджетом - 0 тис. грн. - Зi 
страхування - 0 тис. грн. - З оплати працi - 1 тис. грн. - Iншi поточнi 
зобов'язання - 174 тис. грн. Органiзацiя облiку власного капiталу 
Власний капiтал, його структура i призначення класифiкується 
,визначається та оцiнюється вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства та нормативiв встановлених нацiональними 
стандартами бухгалтерського облiку. Власний капiтал Пiдприємства 
станом на 31.12.2010 р. дорiвнює 1610 тис. грн. та складається iз: - 
статутний капiтал - 588 тис. грн. - додатковий вкладений капiтал - 
1096 тис. грн. - непокритий збиток - -74 тис. грн. Вiдповiднiсть 
вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахункова 
вартiсть чистих активiв Пiдприємства складає 1610 тис. грн. , i є 
бiльшою за величину статутного капiталу ( 588 тис. грн. ) . Вимоги 
п. 3 ст. 155 ЦКУ дотримано. Статутний капiтал Пiдприємства Станом 
на 31 грудня 2010 року сума затвердженого та сплаченого 
Статутного капiталу Пiдприємства складає 588 тис. грн. Облiк 
фiнансових результатiв Облiк фiнансових результатiв i розподiлу 
прибутку здiйснюється з урахуванням вимог Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку в Українi № 1 "Основнi вимоги до фiнансової 
звiтностi", № 2 "Баланс", № 16 "Витрати", № 15"Доходи", Закону 
України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" у редакцiї вiд 
22.05.97 р. № 283/97 - ВР (iз наступними доповненнями та змiнами) 
та iнших законодавчих актiв. За пiдсумками 2010 року фiнансовий 
результат вiд звичайної дiяльностi пiсля оподаткування - збиток у 
розмiрi 74 тис. грн. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися 
протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-
господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi 
його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону 
України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 1. Прийняття 
рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 
вiдсоткiв статутного капiталу - не вiдбувалось; 2. Прийняття 
рiшення про викуп власних акцiй- не вiдбувалось; 3. Факти 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi- не 
встановленi; 4. Отримання позики або кредиту на суму, що 
перевищує 25 вiдсоткiв активiв Пiдприємства - не вiдбувалось; 5. 
Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй- не вiдбувалась; 6. Рiшення Пiдприємства про 
утворення, припинення його фiлiй, представництв- не приймалось; 
7. Рiшення вищого органу Пiдприємства про зменшення статутного 
капiталу- не приймалось; 8. Порушення справи про банкрутство 
Пiдприємства, винесення ухвали про його санацiю- не вiдбувалось; 
9. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або 
банкрутство Пiдприємства - не приймалось. 10. Рiшення про змiну 
керiвництва Пiдприємства - не приймалось. Аналiз показникiв 



фiнансового стану За показниками фiнансової звiтностi 
Пiдприємства за 2010 рiк, були розрахованi показники фiнансового 
стану та проведено аналiз лiквiдностi i рентабельностi 
пiдприємства. Таблиця №3 Показники фiнансового стану на 
31.12.2010 року. Значення Коефiцiєнти лiквiдностi: Загальний 
(коефiцiєнт покриття) IIр. Активу балансу 54 К1.1.= --------------------
------- = ---------- IVр. Пасиву балансу 335 Промiжний (гр. 160-220) 
IIр. Активу балансу 9 К1.1.= --------------------------------------------- = -
-------- IVр. Пасиву балансу 335 Абсолютної лiквiдностi Грошовi 
кошти (р. 230-250 балансу) 0 К1.1.= ----------------------------------------
---------- = -------- IVр. Пасиву балансу 335 0,16 0,03 0,0 Коефiцiєнт 
фiнансової стiйкостi IIIр.+IVр. Пасиву балансу 0+ 335 К2 = -----------
---------------------------------- = ------------------ Iр.+IIр. Пасиву балансу 
1610 + 0 0,20 Коефiцiєнт фiнансової незалежностi Iр.+IIр. Пасиву 
балансу 1610 + 0 К3 = --------------------------------------------- = ---------
---------- Актив балансу 1945 0,82 Коефiцiєнт ефективностi 
використання активiв Прибуток вiд звичайної дiяльностi (ф.№2) 0 
К4 = --------------------------------------------------------- = ----------- Актив 
балансу 1945 0,0 Коефiцiєнт ефективностi використання власних 
коштiв Прибуток вiд звичайної дiяльностi (ф.№2) 0,0 К5 = ------------
--------------------------------------------- = ----------- Iр. Пасиву балансу 
1610 0,0 Аналiз розрахованих коефiцiєнтiв дає змогу стверджувати, 
що фiнансовий стан Пiдприємства є стiйким i дозволяє здiйснити 
розрахунки по всiх зобов'язаннях. ВИСНОВОК: Аудитор вважає 
можливим пiдтвердити, що представлена документацiя свiдчить про 
вiдповiднiсть фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 
чинному законодавству. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi 
побудовано на основi дiючої нормативної бази. Фiнансова звiтнiсть 
пiдготовлена на пiдставi дiйсних даних бухгалтерського облiку i 
достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Вiдкрите 
акцiонерне товариство "Науково-дослiдний i проектний iнститут 
"Промприлад"" станом на 31 грудня 2010 року, згiдно з 
нормативними вимогами щодо бухгалтерського облiку та звiтностi в 
Українi. Вимоги мiнiстерства фiнансiв України, щодо порiвняльностi 
та вiдповiдностi показникiв форм фiнансового звiту у складi балансу 
(форма № 1), звiту про фiнансовi результати (форма № 2), звiт про 
рух грошових коштiв (форма № 3), звiт про власний капiтал (форма 
№ 4), примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) - 
витриманi. На думку аудитора, надана у фiнансовiй звiтностi за 
2010 рiк iнформацiя в усiх суттєвих аспектах дає дiйсне i повне 
уявлення про реальний склад активiв та пасивiв Вiдкритого 
акцiонерного товариства "Науково-дослiдний i проектний iнститут 
"Промприлад"". Враховуючи все вищенаведене аудитор вважає 
можливим пiдтвердити баланс пiдприємства станом на 31.12.2010 
року за результатами операцiй з 01.01.2010 року по 31.12.2010 
року. Аудитор Єжов О.Ю. 

Інформація про основні види 
продукції або послуг, що їх виробляє 
чи надає емітент, перспективність 
виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних 
клієнтів; основні ризики в діяльності 
емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення 
виробництва та ринків збуту; про 
канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела 
сировини, їх доступність та динаміку 
цін; інформація про особливості 
стану розвитку галузі виробництва, 
в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових 
технологій, нових товарів, його 
положення на ринку; інформація 
про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) 

Основними напрямками роботи ВАТ є розробка та вдосконалення 
промислових приладiв контролю i регулювання технологiчними 
процесами та розробка товарiв широкого вжитку. 



емітента; перспективні плани 
розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що 
займають більше 10 відсотків в 
загальному об'ємі постачання 

Інформація про основні придбання 
або відчуження активів за останні 
п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або 
придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх 
необхідно описати, включаючи 
суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб 
фінансування 

Придбань активiв Товариства за останнi роки не було. Вiдчуження 
основних засобiв Товариства з 2005 по 2010 роки: 2005 рiк 
Генератор Г-4 шт. 2 1280,5 Джерело живлення ТЕС 88 шт. 1 476,86 
Вимiрювач Е 7-13 шт. 2 1756,6 Кульман креслярський шт. 1 164,31 
Прилад Х1-42 шт. 1 870,35 Прилад ЦК-4800 шт. 1 1416 Станок 
токарно-винторизний шт. 1 2563,3 Джерело Б5-47 шт. 1 648,99 
Всього за 2005 рiк - 9176,9 тис.грн 2006 рiк Зварювальне 
обладнання шт. 1 198,91 Зубофрезерний станок шт. 1 7555,4 
Прилад регiстрацiї шт. 1 556,43 Прилад МК 4700 шт. 2 1689,4 Прес 
КД 2324 шт. 1 6701,3 Частотомiр Р43 шт. 1 328,87 Ножницi паровi 
шт. 1 3800,9 Осцилограф С-1-83 шт. 1 450,66 Ножницi радiуснi шт. 1 
4290,9 Плотер шт. 1 4067,8 Станок фрезерний шт. 1 2000 
Осцинограф С-1-68 шт. 1 438,9 Осцилограф С-1-64 шт. 1 480,01 
Всього за 2006 рiк - 31560 тис.грн 2007 рiк Газова апаратура шт. 1 
331,72 Осцинограф(1-74) шт. 1 137,99 Прилад регiстрацiї шт. 2 
535,51 Всього за 2007 рiк 1005,2 2008 рiк: Мiст Р5066592 1 шт 7,83 
Джерело Бип-01 3 шт 37,60 Прилад реєстрацiї 1 шт 173,22 
Вольтметр 1 шт 238,08 Тестер ЦИ-317 1 шт 75,69 Всього за 2008 рiк 
- 532,42 тис.грн. 2009 рiк: Вiдчуження - Тестер Ц4353 - 127,0грн. 
Придбань не було. 2010 рiк: Придбань не було. 

Інформація про основні засоби 
емітента, включаючи об'єкти оренди 
та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі 
потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання 
активів, місцезнаходження основних 
засобів. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на 
використанні активів підприємства, 
інформація щодо планів 
капітального будівництва, 
розширення або удосконалення 
основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми 
видатків, в тому числі вже 
зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати 
початку та закінчення діяльності та 
очікуване зростання виробничих 
потужностей після її завершення 

Основнi засоби, що перебувають у власностi є в постiйному 
користуваннi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв станом на 
31.12.2010 року немає. Обмежень на використання майна емiтента 
немає. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок звiтнього 
перiоду становить - 92,59%, на кiнець звiтнього перiоду - 95,12%. 
Сума нарахованого зносу - 1 тис.грн. Змiни вартостi основних 
засобiв не було. Орендованих основних засобiв немає. 

Інформація щодо проблем, які 
впливають на діяльність емітента; 
ступінь залежності від законодавчих 
або економічних обмежень 

На дiяльнiсть товариства впливають такi фактори: - 
неплатоспроможнiсть замовникiв; - змiни законодавства. 

Інформація про факти виплати 
штрафних санкцій (штраф, пеня, 
неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства 

Виплати штрафiв та компенсацiй за звiтнiй перiод у емiтента не 
було. 

Опис обраної політики щодо 
фінансування діяльності емітента, 
достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи 
покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 

На пiдприємствi постiйно ведеться робота з пошуку джерел 
фiнансування. 

Інформацію про вартість укладених, 
але ще не виконаних договорів 
(контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та про 
очікувані прибутки від виконання 

Укладених, але не виконаних договорiв за звiтнiй перiод на 
пiдприємствi немає. 



цих договорів 

Стратегію подальшої діяльності 
емітента щонайменше на рік (щодо 
розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення 
фінансового стану, опис істотних 
факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 

Вiдкрите акцiонерне товариство Науково-дослiдний iнститут 
"Промприлад" - єдиний в Українi iнститут, який проводить роботу з 
розробки та впровадження в серiйне виробництво вторинних 
реєструючих приладiв i датчикової апаратури для: 1 - 
комплектування обладнання атомної енергетики; 2 - 
комплектування обладнання вугiльної та хiмiчної промисловостi; 3 - 
комплектування об'єктiв iнших галузей народного господарства 
системи автоматизованого контролю i управлiння технологiчних 
процесiв. 

Опис політики емітента щодо 
досліджень та розробок, вказати 
суму витрат на дослідження та 
розробку за звітний рік 

Ведеться робота по розробкам приладiв вимiрювання рiдинних 
величин та дослiдження технологiчних процесiв. 

Інформація щодо судових справ, 
стороною в яких виступає емітент, 
його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття 
провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, 
найменування суду, в якому 
розглядається справа, поточний 
стан розгляду). У разі відсутності 
судових справ про це зазначається 

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент немає. 

Інша інформація, яка може бути 
істотною для оцінки інвестором 
фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за 
наявності, інформацію про 
результати та аналіз 
господарювання емітента за останні 
три роки у формі аналітичної 
довідки в довільній формі 

Пiдприємство весь час веде роботу по збiльшенню обiгових коштiв i 
покращення умов своєї дiяльностi. 

 


