


Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X 

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 
12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

34. Примітки 
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя щодо посади 
корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного 
секретаря. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не 
сплачувалися. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний 
перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за 
звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi 
папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не 
реєструвалося. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних 
цiнних паперiв не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя про обсяги 

 



виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не обов'язкова для заповнення 
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної 
промисловостi тощо. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для 
заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, 
добувної промисловостi тощо. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть 
вiдповiдно до П(С)БО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не 
випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода 
емiтент не мав посади корпоративного секретаря. "Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" 
- емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. "Iнформацiя про 
випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент 
не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного 
покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 
на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися 
протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав 
iпотечних цiнних паперiв. "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за 
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод 
емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента 
iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на 
кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних 
цiнних паперiв. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не 
випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний 
перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний 
перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за 
звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про осiб, що володiють 
сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Розрахунок 
вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. 
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про 
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод 
емiтент не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. "Iнформацiя 
про прийняття рiшення на надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не приймав рiшення на надання згоди на 
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

АВ №745514 
3. Дата проведення державної реєстрації 

04.04.2000 
4. Територія (область) 

Миколаївська  
5. Статутний капітал (грн) 

129280 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 
283 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
01.11 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРIМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР I НАСIННЯ 

ОЛIЙНИХ КУЛЬТУР 
01.21 ВИРОЩУВАННЯ ВИНОГРАДУ 

01.24 ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ I КIСТОЧКОВИХ ФРУКТIВ 
10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом Товариства, який 
здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. У Товариствi утворено Наглядову 
раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ "Банк Восток" 

2) МФО банку 
307123 

3) поточний рахунок 
26040010123730 

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

д/н 



5) МФО банку 
д/н 

6) поточний рахунок 
д/н 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт 
визначених Законом України "Про автомобiльний 

транспорт" 

АД065234 19.04.2017 
Головавтотрансiнспекцiя, 

01135, м. Київ, пр-т 
Перемоги, 14 

Необмежена 

Опис 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв 
автомобiльним транспортом вiдповiдно до видiв робiт 

визначених Законом України "Про автомобiльний транспорт". 
Термiн дiї виданої лiцензiї необмежений. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 
Протягом звiтного перiоду Товариство не приймало участь у створеннi юридичних осiб. 

2) організаційно-правова форма 
д/н 

3) код за ЄДРПОУ 
д/н 

4) місцезнаходження 
д/н 

5) опис 
д/н 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 
оцінки емітента або цінних 

паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 
цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Товариство не 
користується послугами 
рейтингового агенства. 

 19.04.2017 д/н 

IV. 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) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Баядера 

Холдинг" 
34928643 18029 Черкаси 

Академiка Корольова, 7 56.58938 

Публiчне акцiонерне товариство 
"КОБЛЕВО" 00413966 57453 с. Коблеве 

Одеська, 6 0.00986 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Капiтал 

Холдинг" 
32911465 02088 м. Київ Ленiна, 42 0.00019 

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) 

Станом на кiнець звiтного 
перiоду акцiонерами Товариства 

є 670 фiзичних осiб. 
д/н д/н д/н 43.40057 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 



1) посада 
Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кобзуненко Олег Олександрович 

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

НЕ 501143 31.07.2007 Чорнобаївським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) рік народження** 

1972 
5) освіта** 

Вища, Нацiональний аграрний унiверситет 
6) стаж роботи (років)** 

15 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Сервiс-Полтава-Плюс", Генеральний директор  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.08.2016 5 рокiв 
9) Опис 

Голова правлiння - голова виконавчого органу, керує роботою Правлiння, без довiреностi 
представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї 
визначеної статутом товариства. Обов'язок Голови правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва 
дiяльнiстю виконавчого органу емiтента, який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною 
дiяльнiстю Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики 
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою 
iнструкцiєю. Голова правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства вiдповiдно до 
рiшень колегiального виконавчого органу, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти 
правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для 
виконання всiма працiвниками товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння, 
вiдноситься, зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю 
Товариства; виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi 
Товариства; пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi 
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати 
дивiдендiв, винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття 
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 
отримання кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; 
прийняття рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими 
коштами, отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на 
укладання таких угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; 
розроблення поточних фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - заробiтня платня, згiдно зi 
штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. Посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: Тз 31.08. 2010 по 18.06.2014 - ТОВ "СЕРВIСАГРО-ПОЛТАВА-
ПЛЮС",Генеральний директор; з 29.08.2014 по теперiшнiй час -ПАТ "РАДСАД", Голова 
правлiння. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства 
вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бабич Сергiй Iванович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СН 134645 30.04.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 
1973 

5) освіта** 
Вища, Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi Драгоманова 

6) стаж роботи (років)** 
9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Директор "Баядера Логiстик" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
15.08.2016 5 рокiв. 

9) Опис 
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, 
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, 
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; 
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; 
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються 
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, 
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про 
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання 
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття 
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких 
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних 
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Український дiм iмпорту", 
директор. Мiсцезнаходження пiдприємства: 02088, м. Київ, вул. Ленiна, 42. Посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв - з 26.10.2010 по 31.08.2012 - директор ТОВ "Баядера Логiстик"; з 
01.09.2012 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Баядера-Iмпорт". Як член правлiння, посадова 
особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Обгрунтування змiн: змiни 
у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням 
Наглядової ради або Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 
Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Корнiєнко Микола Миколайович 

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

ЕР 533709 17.03.2015 Миколаївським РС УДМС України в Миколаївськiй областi 
4) рік народження** 

1954 
5) освіта** 

Вища, Кримський сiльськогосподарський iнститут 
6) стаж роботи (років)** 

22 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний агроном ВАТ "Радсад" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.08.2016 5 рокiв 
9) Опис 

Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, 
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, 
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; 
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; 
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються 
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, 
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про 
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання 
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття 
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких 
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних 
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi 
члена правлiння. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi - 
заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. 
посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 29.12.2010 по теперiшнiй час: ПАТ "РАДСАД" 
Головний агроном. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства 
вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член правлiння 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Вашколуп Роман Володимирович 

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

ВВ 507466 24.07.1998 Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ ГУ МВС України у Донецькiй обл. 
4) рік народження** 

1973 
5) освіта** 

Вища, Донецький Державний Технiчний Унiверситет 
6) стаж роботи (років)** 

22 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Алкогольнi традицiї" Генеральний директор 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.08.2016 5 рокiв 
9) Опис 

Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, 
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, 
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; 
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; 
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються 
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, 
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про 
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання 
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття 
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких 
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних 
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа займає посаду: ТОВ "Баядера Холдинг" (02081, м. Київ, 
вул. Днiпровська Набережна, 23В), Директор з маркетингу та стратегiчного розвитку. Посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 10.06.2004 по 19.01.2012 - ТОВ "Нацiональнi алкогольнi 
традицiї" Генеральний директор; з 20.01.2012 по 03.09.2014 - ТОВ "Алкогольнi традицiї" 
Генеральний директор; 04.09.2014 по теперiшнiй час - ТОВ "Баядера Холдинг" Директор з 
маркетингу та стратегiчного розвитку. Як член правлiння, посадова особа не отримує винагороди 
вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi 
посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради або 
Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член правлiння 

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



Сурженко Галина Терентiївнв 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ЕО 480455 27.02.1998 Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi 

4) рік народження** 
1960 

5) освіта** 
Вища, Одеський технологiчiний iнститут харчової промисловостi 

6) стаж роботи (років)** 
17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Головний винороб ВАТ "Радсад" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
15.08.2016 5 рокiв 

9) Опис 
Як член правлiння має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi правлiння, 
вiдповiдно до статуту Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом 
Товариства та посадовою iнструкцiєю. До повноважень та обов'язкiв члена правлiння, вiдноситься, 
зокрема: здiйснення у складi Правлiння керiвництва господарською дiяльнiстю Товариства; 
виконання покладених на Правлiння рiшення Загальних зборiв, планування дiяльностi Товариства; 
пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi створюються 
Товариством вiдповiдно до чинного законодавства України, розмiру i форми виплати дивiдендiв, 
винесення їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про 
розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання 
кредитiв, якщо сума угоди не перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; прийняття 
рiшення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, 
отримання кредитiв та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на укладання таких 
угод, якщо сума угоди перевищує лiмiт встановлений Наглядовою радою; розроблення поточних 
фiнансових звiтiв; iнше. Посадова особа обiймає посади: ПАТ "Радсад", головний винороб - за 
сумiсництвом; Основне мiсце роботи: ТОВ "Миколаївський коньячний завод" (мiсцезнаходження: 
Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1), начальник цеху виробництва 
коньячних спиртiв. Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 03.01.2000 по теперiшнiй 
час - ПАТ "РАДСАД" Головний винороб.Як член правлiння, посадова особа не отримує 
винагороди вiд дiяльностi на посадi члена правлiння. Обгрунтування змiн: змiни у персональному 
складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Наглядової ради 
або Загальних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Кунiцка Олена Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 
ЕО 140074 13.05.1996 Снiгурiвським РВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 

4) рік народження** 
1967 

5) освіта** 
Вища, приватний вищий навчальний заклад "Європейський унiверситет" 

6) стаж роботи (років)** 
28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
- ПП "Компанiя Агропродукт" - гол. бухгалтер, ТОВ "Агро-Вiта 2000" - гол. бухгалтер, ТОВ 
"Ареал-Снiгурiвка" - бухгалтер, ТОВ "Нерейiнтертранс" - гол. бухгалтер, Фiлiя "Снiгурiвська 
птахофабрика" - гол.бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
10.10.2016 Безстроково 

9) Опис 
Посадовi обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю посадової особи 
Товариства. Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової 
дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, 
трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на 
пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i 
контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат 
на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Винагорода за звiтний перiод - 
заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - вiдсутня. 
Посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - ПП "Компанiя Агропродукт" - гол. бухгалтер, 
ТОВ "Агро-Вiта 2000" - гол. бухгалтер, ТОВ "Ареал-Снiгурiвка" - бухгалтер, ТОВ 
"Нерейiнтертранс" - гол. бухгалтер, Фiлiя "Снiгурiвська птахофабрика" - 
гол.бухгалтер.Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства - 
змiна головного бухгалтера - вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням виконавчого органу 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Меркулова Оксана Анатолiївна 

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

НС 567556 11.11.1998 Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) рік народження** 

1968 



5) освіта** 
Вища, Черкаський iнженерно-технологiчний iнститут 

6) стаж роботи (років)** 
19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Головний економiст ПП "Баядера" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 3 роки. 

9) Опис 
Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю виконавчого 
органу Товариства. До повноважень та обов'язкiв Голови Наглядової ради вiдноситься: вимагати 
та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi документи та iнформацiю, що 
стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 
представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу протоколи 
загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - викликати голову виконавчого органу 
для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати вiд виконавчого органу АТ 
щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської дiяльностi АТ i т.iн.. 
Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi 
необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової 
ради, вiдповiдно до статуту Товариства. Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Баядера Холдинг" 
(мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В), начальник вiддiлу 
бухгалтерського облiку. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Баядера 
Холдинг", Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту. Як Голова Наглядової ради, посадова особа не 
отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Торканевський Дмитро Вiкторович 

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

МА 059641 03.04.1996 Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй областi 
4) рік народження** 

1980 
5) освіта** 

Вища, Нацiональний економiчний унiверситет внутрiфшнiх справ, Сумський державний 
унiверситет 

6) стаж роботи (років)** 
11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Директор юридичного департаменту ТОВ "Баядера Холдинг" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.04.2014 3 роки 
9) Опис 

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу 
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi 
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд 
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - 
викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати 
вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської 
дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа не 
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Баядера 
Логiстик" (мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська Набережна, 23В), начальник 
юридичного вiддiлу. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Баядера 
Холдинг", Директор юридичного департаменту. Як член Наглядової ради, посадова особа не 
отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Козлiвська Вiра Михайлiвна 

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

ЕО 176629 16.10.1996 "Березанським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi 
4) рік народження** 

1957 
5) освіта** 

Вища, Одеський державний полiтехнiчний унiверситет 
6) стаж роботи (років)** 

14 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Коблево" - Голова правлiння 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.04.2014 3 роки. 
9) Опис 

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 



ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу 
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi 
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд 
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - 
викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати 
вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської 
дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа 
обiймає посаду:ПАТ "Коблево" (мiсцезнаходження: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. 
Коблево, вул. Одеська, 6), голова правлiння. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 
рокiв: ПАТ "Коблево", Голова правлiння. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує 
винагороди вiд дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Мирошниченко Галина Iванiвна 

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

НС 219843 27.12.1996 Сосновським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 
4) рік народження** 

1971 
5) освіта** 

Вища, Харкiвський автомобiльно-Дорожнiй технiчний унiверситет 
6) стаж роботи (років)** 

14 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу податкового планування ТОВ "Баядера Холдинг". 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.04.2014 3 роки 
9) Опис 

Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу 
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi 
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд 
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - 
викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати 
вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської 



дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа 
обiймає посаду: ТОВ "Баядера Холдинг" (мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська 
Набережна, 23В), начальник управлiння бухгалтерського та податкового облiку. Посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Баядера Холдинг", Начальник вiддiлу 
податкового планування. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд 
дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Безуглов Олексiй Валентинович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
ВВ 394555 08.04.1998 Слов'янським МВ УМВС України у Донецькiй областi 

4) рік народження** 
1973 

5) освіта** 
Вища, Донецька будiвельна Академiя 

6) стаж роботи (років)** 
15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Директор ТОВ "Баядера Холдинг" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
30.04.2014 3 роки. 

9) Опис 
Як член Наглядової ради має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Наглядової 
ради, яка, вiдповiдно до статуту Товариства, здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу 
та захист прав акцiонерiв Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена Наглядової ради 
вiдноситься: вимагати та одержувати для ознайомлення вiд виконавчого органу будя-якi 
документи та iнформацiю, що стосуються дiяльностi АТ та його виконавчого органу, а також 
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; - вимагати та одержувати для ознайомлення вiд 
виконавчого органу протоколи загальних зборiв АТ та документи, що до них додаються; - 
викликати голову виконавчого органу для доповiдей та давати оцiнку його дiяльностi; - вимагати 
вiд виконавчого органу АТ щоквартального надання iнформацiї про стан фiнансово-господарської 
дiяльностi АТ i т.iн.. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi посадових осiб 
Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. Посадова особа 
обiймає посаду: ТОВ "Баядера Холдинг" (мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. Днiпровська 
Набережна, 23В), директор. Як член Наглядової ради, посадова особа не отримує винагороди вiд 
дiяльностi на посадi члена Наглядової ради. Посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 
рокiв: ТОВ "Баядера Холдинг", Директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Войтенко Олександр Анатолiйович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
МН 777868 18.08.2005 МВМ Дзержинського РВ ХМУ у МВС України у Харкiськiй обл. 

4) рік народження** 
1973 

5) освіта** 
Вища, Кременчуцький iнститут бiзнес технологiй 

6) стаж роботи (років)** 
19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Головний бухгалтер ПАТ "Коблево" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.04.2013 5 рокiв. 

9) Опис 
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного 
органу Товариства, який в свою чергу контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого 
органу Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до 
Статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв голови ревiзiйної комiсii разом з iншими 
членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-господарської 
дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв i складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки проводяться 
без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-господарської 
дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. Позачерговi 
перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, з власної 
iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; - службовi 
розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i зловживань 
посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному складi 
посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. 
Посадова особа обiймає посаду: гол.бухгалтер ПАТ "Коблево" (мiсцезнаходження: Миколаївська 
обл., Березанський р-н, с. Коблево, вул. Одеська, 6), звiльнений з посади 30.11.2015р. Посади, якi 
особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: гол. бухгалтер ПАТ "Коблево". Як Голова ревiзiйної 
комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi Голови ревiзiйної комiсiї. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Мельничук Iнна Анатолiївна 

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

ЕР 211952 02.12.2005 Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївськiй областi 
4) рік народження** 

1989 
5) освіта** 

Вища, Миколаївський державний аграрний унiверситет 
6) стаж роботи (років)** 

4 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Бухгалтер ПАТ "Радсад" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

19.04.2013 5 рокiв 
9) Опис 

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної 
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної 
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii 
разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки 
проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. 
Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, 
з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -
службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i 
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному 
складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як член 
ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної 
комiсiї. Винагорода за звiтний перiод за основним мiсцем роботи у Товариствi (ПАТ "Радсад", 
бухгалтер) - заробiтня платня, згiдно зi штатним розкладом. Винагорода у натуральнiй формi - 
вiдсутня. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Бухгалтер ПАТ 
"РАДСАД".Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 
Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Iщенко Максим Леонiдович 

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



АК 986150 14.08.2000 Василькiвським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
4) рік народження** 

1984 
5) освіта** 

Вища, Нацiональний унiверситет державної податкової служби України 
6) стаж роботи (років)** 

8 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу казначейства ТОВ "Баядера Логiстiк" 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

19.04.2013 5 рокiв 
9) Опис 

Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiально у складi Ревiзiйної 
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi ревiзiйної 
комiсiї, вiдповiдно до статуту Товариства. До повноважень та обов'язкiв члена ревiзiйної комiсii 
разом з iншими членами комiсiї вiдноситься: - черговi та позачерговi перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi АТ та його пiдроздiлiв; складає акти за їх пiдсумками. Черговi перевiрки 
проводяться без спецiального рiшення органiв управлiння АТ за пiдсумками фiнансово-
господарської дiяльностi за рiк для подання висновкiв з рiчного звiту i балансу загальним зборам. 
Позачерговi перевiрки проводяться за рiшенням загальних зборiв, за дорученням Наглядової ради, 
з власної iнiцiативи або за вимогою акцiонерiв, якi володiють в сукупностi бiльше 10% акцiй; -
службовi розслiдування за фактами порушення встановленого порядку дiяльностi апарату АТ i 
зловживань посадових осiб органiв управлiння АТ. Обгрунтування змiн: змiни у персональному 
складi посадових осiб Товариства вiдбуваються у разi необхiдностi за рiшенням Загальних зборiв. 
Посадова особа обiймає посаду: ТОВ "Баядера Логiстик" (мiсцезнаходження: 02081, м. Київ, вул. 
Днiпровська Набережна, 23В), начальник вiддiлу казначейства. Посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу казначейства ТОВ "Баядера Логiстик". Як член 
ревiзiйної комiсiї, посадова особа не отримує винагороди вiд дiяльностi на посадi члена ревiзiйної 
комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

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

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

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
правлiння 

Кобзуненко Олег 
Олександрович 

НЕ 501143 31.07.2007 
Чорнобаївським РВ УМВС 
України в Черкаськiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Член 
правлiння Бабич Сергiй Iванович 

СН 134645 30.04.1996 
Харкiвським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
правлiння 

Корнiєнко Микола 
Миколайович 

ЕР 533709 17.03.2015 
Миколаївським РС УДМС 

України в Миколаївськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
правлiння 

Вашколуп Роман 
Володимирович 

ВВ 507466 24.07.1998 Ц-Мiським 
РВ Горлiвського МУ ГУ МВС 
України у Донецькiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член 
правлiння 

Сурженко Галина 
Терентiївнв 

ЕО 480455 27.02.1998 
Миколаївським РВ УМВС 

України в Миколаївськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Кунiцка Олена 
Володимирiвна 

ЕО 140074 13.05.1996 
Снiгурiвським РВ УМВС 

України в Миколаївськiй обл. 
0 0 0 0 0 0 

Голова 
Наглядової 
ради 

Меркулова Оксана 
Анатолiївна 

НС 567556 11.11.1998 
Соснiвським РВ УМВС України 

в Черкаськiй областi 
34 0.00657487624 34 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

Торканевський Дмитро 
Вiкторович 

МА 059641 03.04.1996 Зарiчним 
РВ СМУ УМВС України в 

Сумськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 
ради 

Козлiвська Вiра 
Михайлiвна 

ЕО 176629 16.10.1996 
"Березанським РВ УМВС 

України в Миколаївськiй областi 
108147 20.91332766089 108147 0 0 0 

Член Мирошниченко Галина НС 219843 27.12.1996 0 0 0 0 0 0 



Наглядової 
ради 

Iванiвна Сосновським РВ УМВС України 
в Черкаськiй областi 

Член 
Наглядової 
ради 

Безуглов Олексiй 
Валентинович 

ВВ 394555 08.04.1998 
Слов'янським МВ УМВС 
України у Донецькiй областi 

0 0 0 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 
комiсiї 

Войтенко Олександр 
Анатолiйович 

МН 777868 18.08.2005 МВМ 
Дзержинського РВ ХМУ у МВС 
України у Харкiськiй обл. 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Мельничук Iнна 
Анатолiївна 

ЕР 211952 02.12.2005 
Миколаївським РВ УМВС 

України в Миколаївськiй областi 
0 0 0 0 0 0 

Член 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Iщенко Максим 
Леонiдович 

АК 986150 14.08.2000 
Василькiвським РВ УМВС 
України в Днiпропетровськiй 

областi 

0 0 0 0 0 0 

Усього 108181 20.91990253713 108181 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 
кількості 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 
"Баядера Холдинг" 

34928643 
18029 Черкаська д/н 
Черкаси Академiка 
Корольова, 7 

292635 56.589379641089 57.25 292635 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 
кількості 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Бабинiн Вiталiй 
Iванович 

ЕО 289771 16.04.1997 Березанським 
РВ УМВС України в Миколаївськiй 

обл. 
110287 21.32715810644 21.58 110287 0 0 0 

Козлiвська Вiра 
Михайлiвна 

ЕО 176629 16.10.1996 Березанським 
РВ УМВС України в Миколаївськiй 

обл. 
108147 20.91332766089 21.16 108147 0 0 0 

Усього 511069 98.829865408416 99.98 511069 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 
проведення 14.04.2016 

Кворум 
зборів** 99.983175 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї 
Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря зборiв Товариства. 3. Звiт Правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Правлiння. 4. Звiт Наглядової ради про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту 
за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження 
рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. 7. Визначення порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) 
за 2015 рiк. 8. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, ринкова вартiсть 
майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв 
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Пропозицiї до перелiку питань до 
порядку денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi 
подавали пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку 
денного: 1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: "Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства" Доповiдає 
Глiвiнський Роман Петрович: Для проведення голосування та встановлення його результатiв 
необхiдно обрати лiчильну комiсiю. Пропоную обрати лiчильну комiсiю у складi: Довжук Арини 
Анатолiївни - Голови комiсiї, Новожилова Євгена Вiталiйовича - члена комiсiї, Глiвiнського Романа 
Петровича - члена комiсiї. Якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та 
iнших пропозицiй немає. Голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В. зачитав проект рiшення. 
Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох 
осiб: - Довжук А.А. - голова комiсiї; - Новожилов Є.В. - член комiсiї; - Глiвiнський Р.П. - член комiсiї. 
Голосування проводилося бюлетенем №1 для голосування. Прошу Голову реєстрацiйной комiсiї 
оголосити результати голосування. Доповiдає голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В.: по 
першому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд 
кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати 
голосування по першому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки 
голосування. Голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В.: рiшення по першому питанню порядку 
денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв 
присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По першому питанню порядку денного збори 
вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi: Довжук Арину Анатолiївну - голови комiсiї, 
Новожилова Євгена Вiталiйовича - члена комiсiї, Глiвiнського Романа Петровича - члена Комiсiї. 2. 
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: "Обрання Голови та Секретаря зборiв Товариства" Доповiдає член 
лiчильної комiсiї Новожилов Є.В.: З метою належної органiзацiї роботи Загальних зборiв акцiонерiв 
пропоную обрати Головою цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Новожилова Євгена 
Вiталiйовича, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства обрати Глiвiнського Романа 
Петровича. Якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших 
пропозицiй немає. Член лiчильної комiсiї Новожилов Є.В. зачитав проект рiшення. Проект рiшення з 
питання запропонований для голосування. Обрати Головою рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"РАДСАД" - Новожилова Євгена Вiталiйовича, Секретарем рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 
"РАДСАД" - Глiвiнського Романа Петровича. Голосування проводилося бюлетенем №2 для 
голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної 
комiсiї: по другому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 
вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. 
Результати голосування по другому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки 
голосування. По другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: обрати Головою 
рiчних Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "РАДСАД" Новожилова Євгена 
Вiталiйовича, Секретарем рiчних Загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "РАДСАД" 
Глiвiнського Романа Петровича. Далi засiдання Загальних зборiв акцiонерiв Товариства буде вести 
Голова зборiв. 3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Правлiння про результати фiнансово-
господарської дiяльностi за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння". 
Слово бере Голова правлiння Товариства Кобзуненко Олег Олександрович: Кобзуненко О.О. доповiв 
акцiонерам Товариства про результати роботи Правлiння за 2015 рiк та повiдомив про перспективи 
розвитку господарства на 2016 рiк. Голова правлiння запропонував акцiонерам Товариства 



затвердити звiт правлiння за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Голова 
зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй 
немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для 
голосування. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 р. 
затвердити. Голосування проводилося бюлетенем № 3 для голосування. Прошу Голову лiчильної 
комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по третьому питанню порядку 
денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх 
на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по третьому питанню 
порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по 
третьому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається 
простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По третьому питанню 
порядку денного Загальнi збори вирiшили: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi в 2015 роцi затвердити. 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 
ради" Слово надається Новожилову Є.В. Доповiдач уповноважений Наглядовою радою Товариства 
Новожилов Є.В., доповiв про проведену Наглядовою Радою Товариства дiяльнiсть у 2015 р. та 
запропонував затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк. Голова зборiв: якi є запитання, зауваження 
або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект 
рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Звiт Наглядової ради про 
дiяльнiсть Товариства у 2015 р. затвердити. Голосування проводилося бюлетенем № 4 для 
голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної 
комiсiї: По четвертому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 
100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. 
Результати голосування по четвертому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про 
пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по четвертому питанню порядку денного вiдповiдно 
до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах 
акцiонерiв та їх представникiв. По четвертому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: 
Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк затвердити. 5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Звiт 
Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї" Слово бере Новожилов Є.В. Слухали Новожилова Є.В., який 
зазначив, що данi, внесенi до балансу та звiту Товариства є достовiрними, пiдтвердженими 
документально i не викликають сумнiвiв. Зауваження з боку Ревiзiйної комiсiї вiдсутнi. 
Запропоновано акцiонерам затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2015 
рiк. Голова зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших 
пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований 
для голосування. Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту в 2015 р. затвердити. 
Голосування проводилося бюлетенем № 5 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї 
оголосити результати голосування. Голова лiчильної: по п'ятому питанню порядку денного 
проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на 
зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по п'ятому питанню 
порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по 
п'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається 
простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По п'ятому питанню 
порядку денного збори вирiшили: Звiт Ревiзiйної комiсiї про достовiрнiсть рiчного звiту за 2015 рiк. 
затвердити. 6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк" 
Слово надається Новожилову Є.В. Новожилов Є.В. доповiв про основнi показники фiнансової 
звiтностi Товариства у 2015 роцi та запропонувала затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. 
Голова зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших 
пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований 
для голосування. Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк затвердити. Голосування проводилося 
бюлетенем № 6 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. 
Голова лiчильної комiсiї: по шостому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, 
що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 
голосiв. Результати голосування по шостому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про 
пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по шостому питанню порядку денного вiдповiдно до 
чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах 
акцiонерiв та їх представникiв. По шостому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: 
Рiчний звiт Товариства за 2015 рiк затвердити. 7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ: "Визначення порядку 
розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк" Слово бере Новожилов Є. В.: Новожилов Є.В. в 
своєму виступi зазначив, що за результатами 2015 року Товариство отримало прибуток. 
Пропонується отриманий прибуток направити на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. 
Голова зборiв: якi є запитання, зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень 
та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання 



запропонований для голосування. Запропонований порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства 
затвердити. Голосування проводилося бюлетенем №7 для голосування. Прошу Голову лiчильної 
комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по восьмому питанню порядку 
денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх 
на зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню порядку 
денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по сьомому 
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою 
бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По сьомому питанню порядку 
денного Загальнi збори вирiшили: Запропонований порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства 
затвердити. 8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: "Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних 
правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 
25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства" Слово 
надається Головi Загальних зборiв Товариства. Новожилов Є.В. в своєму виступi запропонував 
прийняти рiшення, щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на 
розгляд Загальних зборiв в зв'язку з тим, що ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" 
передбачено що рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг якого 
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
акцiонерного товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. 
Враховуючи, що в умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання затримка в прийняттi 
рiшень щодо господарських угод та їх вчиненнi, яка пов'язана зi значним строком необхiдним для 
скликання Загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладання вигiдних для акцiонерних 
товариств угод з втратою економiчної вигоди для пiдприємства, законодавець надав можливiсть 
попереднього схвалення Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися 
товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 
вартостi. Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, 
Загальним зборам акцiонерiв пропонується прийняти рiшення про попереднє схвалення Загальними 
зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як 
одного року в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв, якi саме значнi 
правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. А 
саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, сукупна гранична 
вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направленi на 
отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги, а також договорiв iпотеки споруд, 
будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з укладенням договору 
поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; 
угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством 
або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); угоди щодо 
розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання 
в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо 
розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими 
коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного 
пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно - 
будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською 
дiяльнiстю Товариства. Голова зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, 
зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з 
питання запропонований для голосування. Схвалити укладення Товариством значних правочинiв, 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25 % вартостi активiв 
Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме правочини, сукупна гранична 
вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини направленi на 
отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, а також договорiв 
iпотеки споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо пов'язаних з укладенням 
договору поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi 
угоди; угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених 
товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); 
угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання 
або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); 
угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так оборотними засобами, а також 
грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання 
в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди будiвельного 



пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; 
угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на проведення ремонтно-
будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з господарською 
дiяльнiстю Товариства. Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування. Прошу Голову 
лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по восьмому питанню 
порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв 
присутнiх на зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню 
порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова зборiв: рiшення по 
восьмому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається 
простою бiльшiстю голосiв присутнiх на зборах акцiонерiв та їх представникiв. По восьмому 
питанню порядку денного збори вирiшили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних 
правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25 % 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме правочини, 
сукупна гранична вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного характеру: - правочини 
направленi на отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, а 
також договорiв iпотеки споруд, будiвель, обладнання, транспортних засобiв безпосередньо 
пов'язаних з укладенням договору поворотної фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм 
того: кредитнi та депозитнi угоди; угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по 
кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори 
застави майна, iпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної 
передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так 
оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), 
позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, 
страхування, угоди будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, 
консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; угоди на 
проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi правочини, пов'язанi з 
господарською дiяльнiстю Товариства.  
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зборів** 99.983175 

Опис 

Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiювалося Наглядовою радою Товариства. Перелiк 
питань, що розглядалися на Зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Затвердження 
порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на позачергових Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства. 3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв Товариства. 
4. Внесення змiн до Статуту Товариства, пов'язаних iз перейменуванням населеного пункту в адресi 
мiсцезнаходження Товариства та приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз Законом 
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". 5. 
Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом затвердження його в 
новiй редакцiї. 6. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом 
затвердження його в новiй редакцiї. 7. Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства 
шляхом затвердження його в новiй редакцiї. 8. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Пропозицiї до перелiку питань до порядку 
денного подавалися Наглядовою радою та виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали 
пропозицiї до питань порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: 1. ПО 
ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: "Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства" Доповiдає Глiвiнський 
Роман Петрович: Для проведення голосування та встановлення його результатiв необхiдно обрати 
лiчильну комiсiю. Пропоную обрати лiчильну комiсiю у складi: Довжук Арини Анатолiївни - Голови 
комiсiї, Новожилова Євгена Вiталiйовича - члена комiсiї, Глiвiнського Романа Петровича - члена 
комiсiї. Якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй 
немає. Голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В. зачитав проект рiшення. Проект рiшення з 
питання запропонований для голосування. Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: - Довжук 
А.А. - голова комiсiї; - Новожилов Є.В. - член комiсiї; - Глiвiнський Р.П. - член комiсiї. Голосування 
проводилося бюлетенем №1 для голосування. Прошу Голову реєстрацiйной комiсiї оголосити 
результати голосування. Доповiдає голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В.: по першому 



питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi 
голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по 
першому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова 
реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В.: рiшення по першому питанню порядку денного вiдповiдно до 
чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Зборах 
акцiонерiв та їх представникiв. По першому питанню порядку денного Збори вирiшили: обрати 
лiчильну комiсiю у складi: Довжук Арини Анатолiївни - голови комiсiї, Новожилова Євгена 
Вiталiйовича - члена комiсiї, Глiвiнського Романа Петровича - члена Комiсiї. 2. ПО ДРУГОМУ 
ПИТАННЮ: "Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства" Голова лiчильної комiсiї Довжук А.А. 
повiдомила, що на вимогу Закону України "Про акцiонернi товариства" є необхiднiсть встановити 
порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерного 
товариства. Зважаючи на це, Довжук А.А. запропонувала затвердити рiшення Наглядової ради 
Товариства за № 29/07-1 вiд 29 липня 2016 р. щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Голова реєстрацiйної комiсiї: якi є 
запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова 
реєстрацiйної комiсiї зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для 
голосування. Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв 
для голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. Голосування проводилося бюлетенем 
№ 2 для голосування. Прошу голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова 
лiчильної комiсiї: по другому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що 
складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 
голосiв. Результати голосування по другому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про 
пiдсумки голосування. Голова реєстрацiйної комiсiї: рiшення по другому питанню порядку денного 
вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на 
Зборах акцiонерiв та їх представникiв. По другому питанню порядку денного Збори вирiшили: 
Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для 
голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: "Обрання 
Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв Товариства" Доповiдає член лiчильної комiсiї 
Новожилов Є.В.: З метою належної органiзацiї роботи Зборiв акцiонерiв пропоную обрати Головою 
цих Зборiв акцiонерiв Товариства - Новожилова Євгена Вiталiйовича, Секретарем Зборiв акцiонерiв 
Товариства обрати Глiвiнського Романа Петровича. Якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? 
Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова реєстрацiйної комiсiї Новожилов Є.В. 
зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Обрати 
Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв - Глiвiнського Р.П. Голосування проводилося бюлетенем №3 для 
голосування. Прошу голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної 
комiсiї: по третьому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 
вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. 
Результати голосування по третьому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про 
пiдсумки голосування. По третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили: Обрати 
Головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв - Новожилова Є.В. та Секретарем позачергових 
Загальних зборiв акцiонерiв - Глiвiнського Р.П. Далi засiдання Зборiв акцiонерiв Товариства буде 
вести Голова зборiв. 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Статуту Товариства 
пов'язаних iз перейменуванням населеного пункту в адресi мiсцезнаходження Товариства та 
приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких 
законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" Слово надається Новожилову Є.В., який 
зазначив, що Постановою Верховної Ради України "Про перейменування деяких населених пунктiв", 
прийнятої 12 травня 2016 року селище "Радсад" було перейменоване на селище "Радiсний Сад". 
Разом iз тим Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
захисту прав iнвесторiв", який набув чинностi 01 травня 2016 року були внесенi змiни до Закону 
України "Про акцiонернi товариства". Зважаючи на вищевикладене, виникла необхiднiсть привести 
Статут Товариства та iншi документи Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення 
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв". Згiдно ст. 33 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства належить внесення змiн до Статуту Товариства, у зв'язку iз чим пропоную внести змiни 
до Статуту Товариства пов'язанi iз перейменуванням населеного пункту в адресi мiсцезнаходження 
Товариства iз селища "Радсад" на селище "Радiсний Сад" та привести Статут Товариства у 
вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
захисту прав iнвесторiв" затвердивши його у новiй редакцiї. Голова Зборiв: якi є запитання, 
зауваження або iншi пропозицiї? Глiвiнський Р.П. запропонував надати повноваження Головi 
правлiння Товариства - Кобзуненку Олегу Олександровичу на пiдписання нової редакцiї Статуту 
Товариства та проведення його державної реєстрацiї. Повноваження для проведення державної 



реєстрацiї Статуту товариства можуть бути передорученi iншiй особi у вiдповiдностi до вимог 
чинного законодавства України. Голова Зборiв: пропозицiю Глiвiнського Р.П прийнято, якi є 
запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова 
Зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. Внести 
змiни до Статуту ПАТ "РАДСАД" пов'язанi iз перейменуванням населеного пункту в адресi 
мiсцезнаходження ПАТ "РАДСАД" iз селища "Радсад" на селище "Радiсний Сад" та привести Статут 
ПАТ "РАДСАД" у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 
України щодо захисту прав iнвесторiв" затвердивши його у новiй редакцiї. Надати повноваження 
Головi правлiння Товариства - Кобзуненку Олегу Олександровичу на пiдписання нової редакцiї 
Статуту Товариства та проведення його державної реєстрацiї. Повноваження для проведення 
державної реєстрацiї Статуту товариства можуть бути передорученi iншiй особi у вiдповiдностi до 
вимог чинного законодавства України. Голосування проводилося бюлетенем № 4 для голосування. 
Прошу голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по 
четвертому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв 
вiд кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати 
голосування по четвертому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки 
голосування. Голова Зборiв: рiшення по четвертому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного 
законодавства України приймається трьома чвертями голосiв акцiонерiв якi зареєструвалися для 
участi Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. По четвертому питанню порядку 
денного Збори вирiшили: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. Надати повноваження 
Головi правлiння Товариства - Кобзуненку Олегу Олександровичу на пiдписання нової редакцiї 
Статуту Товариства та проведення його державної реєстрацiї. Повноваження для проведення 
державної реєстрацiї Статуту товариства можуть бути передорученi iншiй особi у вiдповiдностi до 
вимог чинного законодавства України. 5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення 
про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово бере 
Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхiднiстю привести Положення про Загальнi збори 
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 
України щодо захисту прав iнвесторiв" запропонував Положення про Загальнi збори Товариства 
затвердити у новiй редакцiї. Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? 
Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова Зборiв зачитав проект рiшення. Проект 
рiшення з питання запропонований для голосування. Привести Положення про Загальнi збори 
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 
України щодо захисту прав iнвесторiв" i затвердити його у новiй редакцiї. Голосування проводилося 
бюлетенем № 5 для голосування. Прошу Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. 
Голова лiчильної: по п'ятому питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що 
складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 
голосiв. Результати голосування по п'ятому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про 
пiдсумки голосування. Голова Зборiв: рiшення по п'ятому питанню порядку денного вiдповiдно до 
чинного законодавства України приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Зборах 
акцiонерiв та їх представникiв. По п'ятому питанню порядку денного Збори вирiшили: Привести 
Положення про Загальнi збори Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до 
деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" i затвердити його у новiй редакцiї. 
6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства 
шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку 
з необхiднiстю привести Положення про Наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть у вiдповiднiсть 
до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав 
iнвесторiв" запропонував Положення про Наглядову раду Товариства затвердити у новiй редакцiї. 
Голова Зборiв: якi є запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших 
пропозицiй немає. Голова Зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований 
для голосування. Привести Положення про Наглядову раду Товариства у вiдповiднiсть до Закону 
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" i 
затвердити його у новiй редакцiї. Голосування проводилося бюлетенем № 6 для голосування. Прошу 
Голову лiчильної комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по шостому 
питанню порядку денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi 
голосiв присутнiх на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по 
шостому питанню порядку денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова 
Зборiв: рiшення по шостому питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України 
приймається простою бiльшiстю голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв. По 
шостому питанню порядку денного Збори вирiшили: Привести Положення про Наглядову раду 
Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 
України щодо захисту прав iнвесторiв" i затвердити його у новiй редакцiї. 7. ПО СЬОМОМУ 
ПИТАННЮ: "Внесення змiн до Положення про Правлiння Товариства шляхом затвердження його в 
новiй редакцiї" Слово бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхiднiстю привести 



Положення про Правлiння Товариства у вiдповiднiсть у вiдповiднiсть до Закону України "Про 
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" запропонував 
Положення про Правлiння Товариства затвердити у новiй редакцiї. Голова Зборiв: якi є запитання, 
зауваження до доповiдача або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. 
Голова Зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. 
Привести Положення про Правлiння Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення 
змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" i затвердити його у новiй 
редакцiї. Голосування проводилося бюлетенем №7 для голосування. Прошу голову лiчильної комiсiї 
оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по сьомому питанню порядку денного 
проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх на 
Зборах; "проти" 0 голосiв, "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню порядку 
денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова Зборiв: рiшення по сьомому 
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою 
бiльшiстю голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв. По сьомому питанню порядку 
денного Загальнi збори вирiшили: Привести Положення про Правлiння Товариства у вiдповiднiсть до 
Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав 
iнвесторiв" i затвердити його у новiй редакцiї. 8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ: "Внесення змiн до 
Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї" Слово 
бере Новожилов Є.В., який зазначив, що у зв'язку з необхiднiстю привести Положення про Правлiння 
Товариства у вiдповiднiсть до затвердженого Статуту Товариства та у вiдповiднiсть до Закону 
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" 
запропонував Положення про Правлiння Товариства затвердити у новiй редакцiї. Голова Зборiв: якi є 
запитання, зауваження або iншi пропозицiї? Запитань, зауважень та iнших пропозицiй немає. Голова 
Зборiв зачитав проект рiшення. Проект рiшення з питання запропонований для голосування. 
Привести Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про 
внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв" i затвердити його 
у новiй редакцiї. Голосування проводилося бюлетенем № 8 для голосування. Прошу голову лiчильної 
комiсiї оголосити результати голосування. Голова лiчильної комiсiї: по восьмому питанню порядку 
денного проголосувало: "за" 511 069 голосiв, що складає 100 вiдсоткiв вiд кiлькостi голосiв присутнiх 
на Зборах; "проти" 0 голосiв; "утримались" 0 голосiв. Результати голосування по питанню порядку 
денного вiдображенi в Протоколi про пiдсумки голосування. Голова Зборiв: рiшення по восьмому 
питанню порядку денного вiдповiдно до чинного законодавства України приймається простою 
бiльшiстю голосiв присутнiх на Зборах акцiонерiв та їх представникiв. По восьмому питанню 
порядку денного Збори вирiшили: Привести Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у 
вiдповiднiсть до Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 
захисту прав iнвесторiв" i затвердити його у новiй редакцiї.  
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"ПIВДЕННИЙ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20953647 

Місцезнаходження 65059 Одеська д/н м. Одеса вул. Краснова, 6/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ №286610 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013 

Міжміський код та телефон (048) 234-46-75 

Факс (048) 234-46-75 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 
Депозитарної установи 

Опис Послугами Депозитарної установи Товариство користується на 
пiдставi Договору про вiдкриття (обслуговування) рахункiв власникам 
iменних цiнних паперiв. 

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ д/н м. Київ Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-07 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - Депозитарна дiяльнiсть 
депозитарiю цiнних паперiв. 

Опис Послугами Депозитарiю Товариство користується на пiдставi 
Договору про обслуговування випускiв ЦП. 

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

Аудиторська фiрма "Валконт-Аудит" приватне мале пiдприємство 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 23403522 

Місцезнаходження 54001 Миколаївська д/н м. Миколаїв вул. Садова, 1, оф. 106 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

0967 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0512) 37-50-67, (050) 523-76-24 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Послугами аудитора Товариство користується на пiдставi Договору 
про проведення аудиту. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.11.2010 44/14/1/10 

Миколаївське 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000143259 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 0.25 517120 129280 100 

Опис Протягом звiтного перiоду акцiї Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не торгувалися, до лiстингу не 
включенi. Додаткових емiсiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. 

  



XI. Опис бізнесу 

Вздовж правого берега рiчки Пiвденний Буг в 6 км по її течiї, нижче обласного центра мiста 
Миколаєва розташовано село Радсад. Саме в цiй мiсцевостi грецькi поселення ще в III столiттi до 
н.е. почали вирощувати виноград i виробляти з нього вино. В 1906 роцi цi землi купив у мiсцевого 
хуторянина Дудника нiмецький колонiст Клюндт i почав iнтенсивним способом вирощувати 
виноград i виробляти з нього вино. Пiсля революцiї за постановою ради народних комiсарiв в 
вереснi 1920 року було створене спецiалiзоване виноградарське господарство "Радянський сад". 
Полiпшенню розвитку виноградникiв сприяла Постанова Ради наркому УРСР вiд 23 червня 1923 
року "Про заходи з розвитку виноградарства на пiвднi України". За цiєю постановою видiлялися 
спецiалiзованi господарства, в яких головною галуззю визначалося виноградарство та садiвництво. 
Серед них i був радгосп "Радсад". Цi господарства звiльнялися вiд плати промислового податку, 
передбачалося пiльгове кредитування i органiзацiя державних розсадникiв. В 30-40 роках радгосп 
"Радсад" сам уже забезпечує виноградними саджанцями не тiльки себе, а й колгоспи i радгоспи 
Миколаївщини. В радгоспi працює школа по пiдготовцi майстрiв-виноградарiв для 
спецiалiзованих господарств України. В передвоєннi роки радгосп "Радсад" - передове 
господарство в своїй галузi. Тричi бере участь у всесоюзнiй виставцi у Москвi. В пiслявоєннi роки 
в радгоспi ведеться велика робота по будiвництву соцiально-культурної сфери села. Будується 
Будинок культури, двi середнi школи, дитячий садок "Казка", спортивний комплекс, готель на 160 
мiсць, закритий плавальний басейн, лiтнiй оздоровчий табiр для дiтей на 600 мiсць, їдальня на 300 
i 200 мiсць. В липнi 1996 року радгосп було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство 
"Радсад", засновником товариства стало Регiональне вiддiлення фонду державного майна України 
по Миколаївськiй областi. Пiсля розповсюдження 60% акцiй були проведенi Загальнi збори 
акцiонерiв, на яких було затверджено статут Товариства та обранi його керiвнi органи. Головою 
правлiння Збори обрали колишнього директора радгоспу Бялика Миколу Iвановича. Сам процес 
приватизацiї завершився 100% викупом акцiй державного майна членами трудового колективу. В 
перiод приватизацiї повнiстю було збережено основний профiль виробництва, 
висококвалiфiкований кадровий, виробничий потецiали та соцiально-культурну сферу. А це, в 
свою чергу, дало змогу в подальшому нарощувати темпи виробництва. За роки, що пройшли пiсля 
приватизацiї, незважаючи на те, що в цi роки особливо, взагалi виноградна галузь України 
опинилася в глибокiй економiчнiй кризi, колектив Товариства досяг позитивних зрушень в усiх 
галузях свого подальшого господарювання. Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi 
товариства", найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "РАДСАД", заснованого 
вiдповiдно до рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по 
Миколаївськiй обл. №55 вiд 11.07.1994р. шляхом перетворення радгоспу "Расад" у Вiдкрите 
акцiонерне товариство "Радсад", змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД".  

  

Публiчне акцiонерне товариство "Радсад" - спецiалiзоване господарство по вирощуванню 
винограду та переробки його на вино. Акцiонерне товариство має в своїй структурi п'ять 
виноградних бригад, якi входять в два вiддiлка, два механiзованих загони по обробцi багаторiчних 
насаджень, центральну майстерню по ремонту технiки на 100 умовних тракторiв. Електроцех - 
пiдроздiл з надання послуг господарству в областi енергопостачання. Автогараж - пiдроздiл з 
надання транспортних послуг, ремонту та утриманню в належному станi транспортних засобiв. 
Цех по переробцi винограду на вино. В його структуру входить: цех по переробцi винограду на 10 
тис. тон за сезон; виносховище на 6000 тон вина для витримки марочних вин; цех по розливу вина 
в пляшки потужнiстю 3000 пляшок за годину.Холодильник - плодосховище мiсткiстю на 1000 тон 
фрукти й винограду. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом 
Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння. У Товариствi 
утворено Наглядову раду, яка здiйснює захист прав акцiонерiв. Для проведення перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства загальнi збори обирають Ревiзiйну комiсiю. 
Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представницв та iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв не має. В звiтному перiодi не вiдбулися змiни в органiзацiйної структурi товариства. 



  
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу Товариства за звiтний перiод склала 
283 особи. Осiб, якi працюють за сумiсництвом - 9 осiб, осiб, якi працювали на умовах неповного 
робочого дня - 11 осiб, в тому числi зовнiшнi сумiсники. Фонд оплати працi у звiтному перiодi 
склав 9224 тис. грн. та у порiвняннi з минулим перiодом зменшився на 168,0 тис. грн. Кадрова 
програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним 
потребам емiтента для чого регулярно проводиться переквалiфiкацiя i огляд працiвникiв 
вiдповiдних професiй згiдно законодавчим актам України, та кадрова програма полягає в належнiй 
i своєчаснiй оплатi працi працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить 
персонал в пiдвищеннi рiвня його знань та квалiфiкацiї. 

  
ПАТ "Радсад" входить до об"єднання пiдприємств Миколаївсадвинпром, мiсцезнаходження якого: 
м. Миколаїв, вул. Адмiральська, 2а, яке здiйснює проведення координацiйної роботи, вироблення 
нових напрямкiв розвитку у галузi виноградарства та виноробства. 

  
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
Сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за 
звiтний рiк по кожному виду спiльної дiяльностi - вiдсутня. 

  
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

  
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариством застосовуються принципи: послiдовностi 
подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi фiнансового стану, фiнансових 
результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; нейтральностi, тобто вiльними 
вiд упереджень; обачливостi; вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших подiй або умов, 
а не лише юридичної форми; згортання статей доходiв i витрат по подiбним (однаковим) 
операцiям, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим, розкриття порiвняльної iнформацiї у 
вiдношеннi попереднього перiоду, принцип правдивого подання фiнансових звiтiв, який 
обумовлює правильнiсть вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у 
вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та витрат, 
наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання звiтiв за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть 
складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, так як керiвництво Товариства 
здiйснює оцiнку здатностi продовжувати свою дiяльнiсть. Оцiнка активiв визначається виходячи з 
iсторичної (фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. 
Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються по 
первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi 
термiну корисного використання. Термiн корисного використання оснований на оцiнках 
керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично 
можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних 
засобiв в Товариствi вiдносяться матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у 
виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей термiном 
використання бiльше одного року. Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає 
цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, 
пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобiв 
облiковуються за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення 
корисностi. Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, розподiляється на систематичнiй 
основi протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть 
визначається комiсiєю при введеннi об'єктiв основних засобiв в експлуатацiю. Лiквiдацiя основних 
засобiв, якi вийшли з ладу та вiдновленню не пiдлягають, списуються з балансу на пiдставi 



чинного законодавства. Товариство, при необхiдностi, проводить переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) 
балансової вартостi основних засобiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в балансi за 
їх собiвартiстю. Нематерiальнi активи. Придбаний нематерiальний актив вiдображається в балансi, 
якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням 
та його вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються 
на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з цiни (вартостi) придбання та 
витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн 
придатний для використання за призначенням. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 
за прямолiнiйним методом. Визнання фiнансових iнструментiв. В фiнансовiй звiтностi фiнансовi 
iнструменти в звiтному перiодi вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, 
послуги. Показники дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю, яка дорiвнює сумi 
дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв. 
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається на пiдставi класифiкацiї дебiторської 
заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами їх непогашення. Облiк запасiв. До 
запасiв вiдносяться: сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi 
матерiальнi цiнностi, що призначенi для виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, 
обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб; незавершене виробництво; готова 
продукцiя, що виготовлена на пiдприємствi; товари у виглядi матерiальних цiнностей, що 
придбанi (отриманi) та утримуються пiдприємством з метою подальшого продажу; малоцiннi та 
швидкозношуванi предмети, що використовуються протягом не бiльше одного року або 
нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року. Первiсною вартiстю запасiв, що 
придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв.В собiвартiсть запасiв включаються витрати на 
придбання, переробку, транспортування, навантаження, розвантаження та iншi витрати, 
безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та 
звiтностi на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання. До складу фiнансових активiв i фiнансових 
зобов'язань Товариство включає грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську 
заборгованiсть за товари (роботи, послуги), iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика по їх 
визнанню та оцiнцi розкривається в вiдповiдних роздiлах даних Примiток. Станом на 31.12.2016р. 
Товариство не мало фiнансових зобов'язань, якi могли бути вiднесенi в категорiю переоцiнених за 
справедливою вартiстю через прибуток чи збитки. Поточнi зобов'язання. До складу поточних 
зобов'язань вiдноситься кредиторська заборгованiсть з постачання товарiв та надання послуг, 
аванси отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi 
зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою їх погашення. Довгостроковi 
зобов'язання. Зобов'язання вiдносяться до довгострокових, за умови, якщо термiн їх погашення 
становить бiльше одного року. Виплати працiвникам. Товариство створює забезпечення 
короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення. 
Оплата працi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" та вiдповiдно до 
Колективного договору (роздiлу III " Оплата працi"). Забезпечення на оплату вiдпусток. 
Забезпечення на оплату вiдпусток створюється Товариством за методикою, визначеною чинним 
законодавством України. Iншi забезпечення. У вiдповiдностi до МСФЗ Товариство признає 
забезпечення тiльки в випадках iснування поточного зобов'язання по минулим подiям, можливостi 
переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. Застосування даних 
принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ вимагає вiд керiвництва оцiнок рiзних 
фактичних та юридичних питань за межами його контролю. При прийнятi рiшення приймаються 
до уваги - характер судового процесу, вимога чи оцiнка, судовий порядок i потенцiйний рiвень 
збиткiв, думка юрисконсультiв, накоплений досвiд в зв'язку з розглядом таких справ. Визнання 
доходiв i витрат. Формування доходiв Товариства вiдповiдає вимогам МСБУ (IAS) 18 "Дохiд". 
При формуваннi витрат Товариство використовує принцип нарахування та вiдповiдностi. Облiк 
доходiв та витрат здiйснюється за основними видами дiяльностi. Надання послуг. Дохiд вiд 
надання послуг Товариством визнається, виходячи з ступенi завершеностi операцiй. В 
бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих 



послуг (виконаних робiт). Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi 
вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд 
надання послуг. Iншi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони були 
понесенi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої 
собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, 
нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визнається з одночасним визнанням 
доходу та дебiторської заборгованостi. Виробнича собiвартiсть. До виробничої собiвартостi 
продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, 
iншi прямi витрати, змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовий дохiд включає вiдсотки за депозитом та iншi фiнансовi 
доходи. До фiнансових витрат вiдносяться iншi витрати Товариства, якi не пов'язанi з операцiйною 
дiяльнiстю, якi в звiтному перiодi вiдсутнi. Податки i збори. Товариство є платником єдиного 
податку четвертої групи, податку на додану вартiсть та iнших податкiв i зборiв.  

  
Оскiльки ПАТ "Радсад" є господарством, що спецiалiзується на вирощуваннi винограду, 
виноматерiалiв, головна увага придiляється саме цим ланкам виробництва. У виноградарствi взято 
курс на його iнтенсифiкацiю. Пiд час закладання нових та реконструкцiї старих насаджень 
виноградникiв в основу промислового асортименту беруться тiльки зимостiйкi, районованi, 
високоурожайнi сорти для виробництва високоякiсних виноматерiалiв, а також виноматерiалiв для 
столових i марочних вин та високоякiснi столовi сорти для закладки на зберiгання. Для 
полiпшення якостi ягiд винограду ведеться велика робота щодо застосування i випробування 
нових препаратiв захисту рослин. ПАТ "Радсад" працює на перспективу i впевнено дивиться у 
майбутнє завдяки злагодженiй працi всього колективу, вмiлому керiвництву та досвiду фахiвцiв. 
Огани управлiння товариства - Правлiння, Наглядова Рада, - дiють у тiснiй спiвпрацi з 
акцiонерами усiм трудовим колективом. Основними ринками збуту для Товариства є внутрiшнiй 
ринок України. Залежнiсть вiд сезонних змiн - суттєва. Особливiстю стану розвитку галузi, в якiй 
здiйснює дiяльнiсть емiтент, є висока залежнiсть вiд погодних умов.Основнi ризики в дiяльностi 
емiтента - прострочка оплати клiєнтами за наданi послуги та поставлену продукцiю; ризик 
пов'язаний iз загальною економiчною та полiтичною ситуацiєю в країнi й у свiтi, зростанням цiн 
на ресурси, загальноринковим падiнням їх на всi активи, змiни процентної ставки, падiння 
загальноринкових цiн, iнфляцiї; галузевий ризик пов'язаний зi змiною стану справ у окремiй галузi 
економiки; ризик зменшення ресурсiв, попиту на продукцiю. Заходи емiтента щодо зменшення 
ризикiв, захисту своєї дiяльностi - забезпечення високої лiквiдностi; своєчасне планування та 
створення необхiдних резервiв i запасiв матерiальних, фiнансових i часових ресурсiв. Цi методи 
особливо важливi в умовах дефiциту фiнансових ресурсiв, що спостерiгається в Українi. Мають 
формуватися обсяги та структура матерiальних резервiв i запасiв на непередбачуванi витрати, 
резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацiєю обладнання, 
змiнами природних умов, поведiнкою персоналу; Заходи емiтента щодо розширення спектру 
надання послуг та ринкiв збуту - в умовах свiтової кризи, Товариство проводить заходи щодо 
розширення виробництва та ринкiв збуту, а саме: аналiз ефективностi виробництва, впровадження 
нових видiв продукцiї, розширення напрямки виробництва, мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв, 
контроль за збереженням та використанням оборотних активiв, проведення соцiально-
економiчних заходiв. Заходи емiтента щодо розширення спектру надання послуг - оцiнка потреб 
споживачiв, активiзацiя попиту, впровадження нових видiв послуг та сервiсного обслуговування 
вiдповiдно до потреб споживачiв, оптимiзацiя каналiв збуту та умов реалiзацiї, ефективнiсть 
комерцiйних угод за конкретними дiючими договорами i контрактами. Особливостi стану 
розвитку галузi, в якiй дiє пiдприємство, характеризуються старiнням основних виробничих 
потужностей, iншими негативними явищами так званого перехiдного перiоду. Перспективнi плани 
розвитку емiтента - розширення спектру надання послуг та вироблення продукцiї; зростання 
iмiджу Товариства; зниження собiвартостi послуг та продукцiї. На жаль, в iснуючих умовах 
господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi 



прогнози й детальнi плани перпеспективного розвитку. Країни, у яких емiтентом отримано 10 або 
бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтний рiк - вiдсутнi. 

  
За останнi 5 рокiв Товариством придбана технiка, машини та механiзми, якi використовуються для 
виробничої дiяльностi. Вищевказанi активи були придбанi за рахунок власних коштiв. Були 
вiдчуженi активи, якi устарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби . Пiдприємство 
на даний час не планує залучення значних iнвестицiй. Протягом 2015 року має мiсце надходження 
основних засобiв на загальну суму 10 694 тис. грн. за рахунок придбання, введення в експлуатацiю 
пiсля реконструкцiї насосної станцiї з пожежним резервуаром та вин сховища з цехом розливу. 
Вибуло основних засобiв на загальну суму 1020 тис. грн.. Протягом 2016 року має мiсце 
надходження основних засобiв на загальну суму 14006 тис.грн, вибуло основних засобiв на 
загальну суму 704тис.грн, по яких знос складає 594тис.грн. 

  
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афiлiйованими особами протягом звiтного перiоду не здiйснювалися. 

  

Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 65357,0 тис. грн., 
знос - 19284,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 46073,0 тис. грн. Всi основнi засоби облiковуються 
на балансi Товариства. Товариство не орендує основнi засоби у iнших пiдприємств. Будь-якi 
значнi правочини емiтента щодо власних основних засобiв не укладались. Iнформацiя про 
придбання або вiдчуження основних засобiв зазначена в роздiлi 9 опису бiзнеса. Спосiб утримання 
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в 
балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. 100% основних 
засобiв товариства розташованi за мiсцезнаходженням Товариства. Виробничi потужностi та 
ступiнь використання обладнання товариством використовується на 100% Екологiчнi фактори 
впливають на використання активiв пiдприємства, а саме: є залежнiсть вiд природнiх факторiв, 
стихiйних лих, погоднiх умов. Пiдприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або 
удосконалення основних засобiв. Станом на кiнець звiтного перiоду основнi засоби складають 46 
073тис.грн., довгостроковi бiологiчнi активи - 31 635тис. грн. Придбанi основнi засоби та 
довгостроковi бiологiчнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Розлянувши доречнiсть застосування положень МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", 
керiвництво вирiшило застосовувати справедливу вартiсть як доцiльну вартiсть основних засобiв 
та довгострокових бiологiчних активiв та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну 
собiвартiсть основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв на дату переходу по МСФЗ. 
Станом на 31.12.2016р. первiсна вартiсть основних засобiв за даними балансу складає 
65357тис.грн, знос 19284 тис.грн, залишкова вартiсть 46073тис.грн., у тому числi за групами: 
Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., тис.грн. Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть 103 
будинки, споруди та передавальнi пристрої 51786 43329 104 машини та обладнання 11558 2554 
105 транспортнi засоби 1489 176 107 iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 274 14 109 iншi 
основнi засоби 67 - 112 малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 183 - 117 iншi необоротнi 
матерiальнi активи 0 0 РАЗОМ 65357 46073 При проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв 
комiсiєю не встановлено вiдхилень мiж фактичними даними i даними бухгалтерського облiку. 
Комiсiя дiйшла висновку, що в цiлому основнi засоби всi лiквiднi, знецiнення активiв не має. 
Протягом 2016 року має мiсце надходження основних засобiв на загальну суму 14006 тис.грн, 
вибуло основних засобiв на загальну суму 704тис.грн, по яких знос складає 594тис.грн.  

  

На фiнансовий стан пiдприємства значною мiрою впливає недосконолiсть податкового 
законодавства України, вiдсутнiсть захисту вiтчизняного виробника. Також iстотною проблемою в 
галузi та в дiяльностi товариства є низька платоспроможнiсть споживачiв та населення регiону. 



Серед можливих факторiв ризику найбiльш суттєвими є: загальноекономiчнi (рiзка змiна 
законодавства у сферi оподаткування, гiперiнфляцiя, змiна нормативiв та правовiдносин у серi 
дiяльностi емiтента, рiзке коливання цiн на енергоносiї ), стихiйнi лиха (несприятливi погоднi 
умови; землетрус, пожежа тощо), iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими 
на пiдставi чинного законодавства. На сьогоднi загрози банкрутства для компанiї не iснує, 
конфлiкту iнтересiв у керiвництвi компанiї немає. Крiм того, iстотними проблемами, що мають 
великий вплив є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi 
обмеження, високi ставки податкiв, проблеми, що пов'язанi з вiдшкодуванням ПДВ. Також погано 
впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює 
отримання дозволiв. 

  
Протягом звiтного року сплачено штрафних санкцiй на загальну суму 193.45 тис. грн., а саме: Дата 
Документ Операция Дебет Кредит Текущее сальдо Комментарий Счет Сумма Счет Сумма Сальдо 
на начало 0,00 0,00 01.06.2016 Корректировка долга RSD00000123 от 01.06.2016 16:12:12 
штрафные санкции 948 7 660,29 652 Д 7 660,29 Доначислено взносов по акту проверки от 
24.05.2016 года за период с 01.04.2015 года по 31.03.2016 г. Признанные штрафы, пени, неустойки 
общие затраты Радсад, не связанные с брендами Соцстрах (работник) Доначислено взносов по 
актам 02.06.2016 Корректировка долга RSD00000120 от 02.06.2016 14:24:50 Начислен 3% годовых 
948 15 058,46 6855 Д 22 718,75 Начислены 3% годовых, инфляционные и судебный сбор по 
комбайну "Топлайнер", согласно постановления ВП№50937675 Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной 
договор 02.06.2016 Корректировка долга RSD00000120 от 02.06.2016 14:24:50 Инфляционные 948 
102 847,00 6855 Д 125 565,75 Начислены 3% годовых, инфляционные и судебный сбор по 
комбайну "Топлайнер", согласно постановления ВП№50937675 Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной 
договор 27.07.2016 Корректировка долга RSD00000164 от 27.07.2016 13:01:26 Виконавчий збiр 
постанова ВП №4993796 948 17 282,70 6855 Д 17 282,70 Виконавчий збiр за виконання Рiшення 
суду по Фiнекспекцiї (компенсацiя по молодим насадженням)-17282,70, Виконавчий збiр за 
виконання Рiшення суду по Топлайнеру (комбайн)-46090,57. Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной 
договор 27.07.2016 Корректировка долга RSD00000164 от 27.07.2016 13:01:26 Виконавчий збiр 
постанова ВП №50105207 948 46 090,57 6855 Д 63 373,27 Виконавчий збiр за виконання Рiшення 
суду по Фiнекспекцiї (компенсацiя по молодим насадженням)-17282,70, Виконавчий збiр за 
виконання Рiшення суду по Топлайнеру (комбайн)-46090,57. Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной 
договор 27.07.2016 Корректировка долга RSD00000166 от 27.07.2016 14:37:44 постанова ВП 
№49973796 948 112,11 6855 Д 63 485,38 Стягнення витрат на проведення виконавчих дiй ( 
фiнiнспекцiя, топлайнер,судебний сбор) Признанные штрафы, пени, неустойки общие затраты 
Радсад, не связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной договор 27.07.2016 
Корректировка долга RSD00000166 от 27.07.2016 14:37:44 постанова ВП №50937675 948 112,11 
6855 Д 63 597,49 Стягнення витрат на проведення виконавчих дiй ( фiнiнспекцiя, 
топлайнер,судебний сбор) Признанные штрафы, пени, неустойки общие затраты Радсад, не 
связанные с брендами ВДВС Миколаївського РУЮ Основной договор 27.07.2016 Корректировка 
долга RSD00000166 от 27.07.2016 14:37:44 постанова ВП №50105207 948 112,11 6855 Д 63 709,60 
Стягнення витрат на проведення виконавчих дiй ( фiнiнспекцiя, топлайнер,судебний сбор) 
Признанные штрафы, пени, неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами ВДВС 
Миколаївського РУЮ Основной договор 01.10.2016 Корректировка долга RSD00000217 от 
01.10.2016 8:00:00 штраф згiдно рiшення-повiдомлення вiд 09.10.2015р. 948 1 328,27 64111 Д 1 
328,27 коригування залишкiв по податкам згiдно актiв свiрок з ДФС Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами Орендна плата за землю- Радсадiвська 
сiльрада Миколаїв.УК/Миколаїв.РН 01.10.2016 Корректировка долга RSD00000217 от 01.10.2016 
8:00:00 штраф згiдно рiшення-повiдомлення вiд 09.10.2015р. 948 1 598,22 64111 Д 2 926,49 



коригування залишкiв по податкам згiдно актiв свiрок з ДФС Признанные штрафы, пени, 
неустойки общие затраты Радсад, не связанные с брендами Орендна плата за землю- Радсадiвська 
сiльрада Миколаїв.УК/Миколаїв.РН 01.10.2016 Корректировка долга RSD00000217 от 01.10.2016 
8:00:00 згiдно рiшення-повiдомлення вiд 09.10.2015р. 948 661,32 64111 Д 3 587,81 коригування 
залишкiв по податкам згiдно актiв свiрок з ДФС Признанные штрафы, пени, неустойки общие 
затраты Радсад, не связанные с брендами Орендна плата за землю- Радсадiвська сiльрада 
Миколаїв.УК/Миколаїв.РН 01.10.2016 Корректировка долга RSD00000217 от 01.10.2016 8:00:00 
штраф по уточнюючей декларации за грудень 2015 948 587,00 64121 Д 4 174,81 коригування 
залишкiв по податкам згiдно актiв свiрок з ДФС Признанные штрафы, пени, неустойки общие 
затраты Радсад, не связанные с брендами Обороты за период 193 450,16 193 450,16 Сальдо на 
конец 0,00 0,00  

  

Пiдприємство веде полiтику самофiнансування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує 
поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе 
залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, 
можуть бути використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути 
збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв 
у джерелах формування обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування 
частки обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних 
обiгових коштiв. 

  
Укладених, але не виконаних у звiтному перiодi договорiв Товариство не має. 

  
Пiдприємство планує в подальшому нарощувати обсяги виробництва, освоювати новi види 
продукцiї, розширювати профiль пiдприємства, а також залучати до справи нових дiлових 
партнерiв.Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є 
збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, 
що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. Реконструкцiя не планується. В наступному звiтному 
перiодi Товариство планує займатися основними видами дiяльностi. Якщо не вiдбудуться корiннi 
змiни в економiцi держави, пiдприємство не зможе рiзко збiльшити випуск своєї продукцiї, 
освоїти виробничi потужностi. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай 
загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними 
факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, 
зростання цiн, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. 

  
Емiтент не планує здiйснювати дослiдження та розробки, витрати на дослiдження та розробки за 
звiтний перiод вiдсутнi. 

  

Судових справ, стороною в яких виступає емiтент, протягом звiтного перiоду не було. 
  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та 
результатiв дiяльностi Емiтента, вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 36027 46073 0 0 36027 46073 

будівлі та 
споруди 32895 43329 0 0 32895 43329 

машини та 
обладнання 2831 2554 0 0 2831 2554 

транспортні 
засоби 265 176 0 0 265 176 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 36 14 0 0 36 14 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 36027 46073 0 0 36027 46073 

Опис Станом на кiнець звiтного перiоду основнi засоби за залишковою вартiстю складають 46073,0 тис. 
грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 29,51%. основнi засоби - 46 073тис.грн., довгостроковi 
бiологiчнi активи - 31 635тис. грн. Придбанi основнi засоби та довгостроковi бiологiчнi активи 
зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Розлянувши доречнiсть застосування 
положень МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", керiвництво вирiшило застосовувати 
справедливу вартiсть як доцiльну вартiсть основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв 
та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв та 
довгострокових бiологiчних активiв на дату переходу по МСФЗ. Станом на 31.12.2016р. первiсна 
вартiсть основних засобiв за даними балансу складає 65357тис.грн, знос 19284 тис.грн, залишкова 
вартiсть 46073тис.грн., у тому числi за групами: Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., 
тис.грн. Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть 103 будинки, споруди та передавальнi пристрої 
51786 43329 104 машини та обладнання 11558 2554 105 транспортнi засоби 1489 176 107 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 274 14 109 iншi основнi засоби 67 - 112 малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи 183 - 117 iншi необоротнi матерiальнi активи 0 0 РАЗОМ 65357 
46073 При проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв комiсiєю не встановлено вiдхилень мiж 
фактичними даними i даними бухгалтерського облiку. Комiсiя дiйшла висновку, що в цiлому 
основнi засоби всi лiквiднi, знецiнення активiв не має. Протягом 2016 року має мiсце надходження 
основних засобiв на загальну суму 14006 тис.грн, вибуло основних засобiв на загальну суму 
704тис.грн, по яких знос складає 594тис.грн. До складу основних засобiв в Товариствi вiдносяться 
матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi 
послуг, або для адмiнiстративних цiлей термiном використання бiльше одного року. Первiсна 
оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає цiну придбання чи створення, прямi витрати 



на доставку до мiсця використання та iншi витрати, пов'язанi з доведенням об'єкту основного 
засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобiв облiковуються за собiвартiстю мiнус 
накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Вартiсть (сума) 
основного засобу, що амортизується, розподiляється на систематичнiй основi протягом строку 
його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть визначається комiсiєю 
при введеннi об'єктiв основних засобiв в експлуатацiю. Лiквiдацiя основних засобiв, якi вийшли з 
ладу та вiдновленню не пiдлягають, списуються з балансу на пiдставi чинного законодавства. 
Товариство, при необхiдностi, проводить переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) балансової вартостi 
основних засобiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в балансi за їх собiвартiстю. 
Нематерiальнi активи. Придбаний нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує 
iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням та його 
вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс 
пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з цiни (вартостi) придбання та витрат, 
безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн придатний для 
використання за призначенням. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується за 
прямолiнiйним методом.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

46914 33318 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  129 129 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

129 129 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 
НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення 
вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + 
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 
зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(46914.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 
капiталу(129.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на 
кiнець року. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за 
цінними паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за 
кожним випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН X 0 X X 



(за кожним власним 
випуском): 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі 
за похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 414 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 66598 X X 

Усього зобов'язань X 67012 X X 

Опис: Довгостроковi зобовязання i забезпечення Сума роздiлу Балансу "Довгостроковi 
зобов'язання та забезпечення" Товариства станом на 31.12.2016р. становить 1 628 тис.грн та 
складаються з цiльового фiнансування (суми податку на додану вартiсть, якi не пiдлягають 
сплати до бюджету, а залишаються в розпорядженнi Товариства для використання в 
виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в результатi використання спецiального 
режиму оподаткування ПДВ). Поточнi зобов'язання. Сума роздiлу Балансу поточнi 
зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016р. складає в сумi 65 384тис.грн. Кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 544 тис.грн. Поточнi зобов'язання за 
розрахунками подiляються за наступними статтями: Рахунок Найменування Сальдо на 
31.12.2016р., тис.грн. 68 з одержаних авансiв 108 64 65 з бюджетом зi страхуванням 414 92 
66 з оплати працi 348 47 поточнi забезпечення 376 Iншi поточнi зобов'язання - 61 953тис.грн. 
Цi зобов'язання не пiдлягають перекласифiкацiї або визнання їх безнадiйними та 
вiдображаються за вартiстю погашення. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання. До 
складу фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань Товариство включає грошовi кошти та їх 
еквiваленти, дебiторську i кредиторську заборгованiсть за товари (роботи, послуги), iншi 
зобов'язання та позики. Облiкова полiтика по їх визнанню та оцiнцi розкривається в 
вiдповiдних роздiлах даних Примiток. Станом на 31.12.2016р. Товариство не мало 
фiнансових зобов'язань, якi могли бути вiднесенi в категорiю переоцiнених за справедливою 
вартiстю через прибуток чи збитки. Поточнi зобов'язання. До складу поточних зобов'язань 
вiдноситься кредиторська заборгованiсть з постачання товарiв та надання послуг, аванси 
отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi 
зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою їх погашення. 
Довгостроковi зобов'язання. Зобов'язання вiдносяться до довгострокових, за умови, якщо 
термiн їх погашення становить бiльше одного року.  

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

№ 
з/п 

Дата прийняття 
рішення 

Гранична сукупність 
вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 
за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 14.04.2016 42222.6 46914 90 

Опис 
вирiшили: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинiв, ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом даних правочинiв бiльше 25 % вартостi 

активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк, а саме правочини, 



№ 
з/п 

Дата прийняття 
рішення 

Гранична сукупність 
вартості правочинів 

(тис. грн) 

Вартість активів емітента 
за даними останньої річної 
фінансової звітності (тис. 

грн) 

Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів 
до вартості активів емітента за 

даними останньої річної 
фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

сукупна гранична вартiсть яких не перевищуватиме 90 % вартостi активiв Товариства за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (на кожен правочин), наступного 

характеру: 
- правочини направленi на отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги на 

безпроцентнiй основi, а також договорiв iпотеки споруд, будiвель, обладнання, 
транспортних засобiв безпосередньо пов’язаних з укладенням договору поворотної 
фiнансової допомоги на безпроцентнiй основi, крiм того: кредитнi та депозитнi угоди; 

угоди пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, 
укладених товариством або iншими суб’єктами господарювання (договори застави 

майна, iпотеки, поруки); угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, 
мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, 
безоплатної передачi, дарування, страхування); угоди щодо розпорядження рухомим 
майном як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами 

(придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в 
оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування, угоди 
будiвельного пiдряду; лiзингу; угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, 

консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; 
угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; договори спiльної дiяльностi та iншi 

правочини, пов’язанi з господарською дiяльнiстю Товариства. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

14.04.2016 09.03.2016 Відомості про проведення 
загальних зборів 

23.09.2016 09.08.2016 Відомості про проведення 
загальних зборів 

15.08.2016 15.08.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

28.09.2016 28.09.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

10.10.2016 11.10.2016 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "Валконт-
Аудит" приватне мале 

пiдприємство 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 23403522 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 54001 м. Миколаїв, вул. Садова, 
1, оф. 106 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0967 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ВАЛКОНТ-АУДИТ" приватне мале пiдприємство, код ЄДРПОУ 23403522 Свiдоцтво про 
включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi в Українi № 0967 чинне до 24.12.2020 року Свiдоцтво про 
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0567 чинне до 31.12.2020 року (рiшення АПУ вiд 24.12.2015 р. № 319/4) 
54001, Україна, м. Миколаїв, вул. Садова, 1, оф. 106 тел.:(0512) 37-50-67, факс: 37-54-73, е-mail: 
valkont.audit@gmail.com АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової 
звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДСАД" за 2016 рiк (з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.) 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства 
"РАДСАД" Органам управлiння публiчного акцiонерного товариства "РАДСАД" Основнi вiдомостi про акцiонерне 
товариство Повна назва Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД" Скорочена назва ПАТ "РАДСАД" Органiзацiйно-
правова форма публiчне акцiонерне товариство Код за ЄДРПОУ 00413989 Мiсцезнаходження 57160, Миколаївська 
область, Миколаївський район, с-ще Радiсний Сад, вул. Миру, будинок 1 Телефон (0512) 51-81-54 Дата та номер 
державної реєстрацiї 04.04.2000 р. 1515 120 00 00 00 0236 Дата та номер державної перереєстрацiї 07.10.2016 р. 1 515 
105 00 20 00 0236 Орган державної реєстрацiї Миколаївська районна державна адмiнiстрацiя Миколаївської областi 
Основнi види дiяльностi КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних 
культур; 01.21 Вирощування винограду Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" найменування 
Вiдкритого акцiонерного товариства "РАДСАД" змiнено на Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД" (далi за 
текстом - Товариство). Публiчному акцiонерному товариству "РАДСАД" належать усi права, обов'язки та майно 
Вiдкритого акцiонерного товариства "РАДСАД". Вiдкрите акцiонерне товариство "РАДСАД" засноване вiдповiдно до 
рiшення Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Миколаївськiй областi № 55 вiд 11 липня 1994 
року шляхом перетворення радгоспу "РАДСАД" у Вiдкрите акцiонерне товариство "РАДСАД". Нова редакцiя Статуту 
Товариства затверджена загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 23.09.2016 р.). Статутний капiтал Товариства 
становить 129, 280 тис. грн (129 280 грн) та складається з простих iменних акцiй в кiлькостi 517 120 штук, 
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номiнальною вартiстю 0,25 грн за акцiю. Форма випуску акцiй - бездокументарна. Випуск простих iменних акцiй на 
суму 129 280 грн в кiлькостi 517 120 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн за акцiю унесено до Державного реєстру 
випуску цiнних паперiв (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Миколаївським територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24 листопада 2010 року за № 44/14/1/10). У своїй дiяльностi 
Товариство керується Конституцiєю України, Цивiльним та Господарським кодексами України, Законами України 
"Про акцiонернi товариства", "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних 
паперiв в Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iншими нормативно-правовими актами України. 
Товариство має самостiйний баланс, розрахунковi рахунки. Лiцензiї та iншi дозвiльнi документи: 1. Лiцензiя 
Державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 
таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" серiя АЕ № 299224. Видана 
25.06.2015 р. Термiн дiї лiцензiї: з 25.06.2015 р. по 25.06.2020 р. 2. Лiцензiя Державної фiскальної служби України на 
виробництво алкогольних напоїв серiя АЕ № 297800, реєстрацiйний номер 246. Термiн дiї лiцензiї: 26.04.2016 р. по 
26.04.2021 р. Опис аудиторської перевiрки Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства 
є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення, зокрема прийнятої в Товариствi облiкової полiтики, 
затвердженої наказом Голови Правлiння № 1 вiд 04.01.2016 р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 
полiтику пiдприємства". У перiодi, що перевiрявся, змiн в облiковiй полiтицi не вiдбувалось. Основнi положення 
облiкової полiтики До основних засобiв Товариство вiдносить активи, термiн корисного використання яких бiльш 
одного року. Обраною моделлю оцiнки є модель за собiвартiстю. Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних 
активiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи з термiну їх корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть 
визначається комiсiєю при введеннi об'єкта основних засобiв в експлуатацiю. Первiсною вартiстю запасiв, що 
придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх 
здiйснюється за методом перших за часом надходжень запасiв (ФIФО). Запаси вiдображено в бухгалтерському облiку 
та звiтностi на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Показники 
дебiторської заборгованостi вiдображено у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю, яка дорiвнює сумi 
дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Суму резерву сумнiвних боргiв визначається 
на пiдставi класифiкацiї дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами її непогашення. 
Довгостроковi зобов'язання вiдображаються в фiнансовiй звiтностi, якщо термiн їх погашення бiльше одного року. 
Поточнi зобов'язання вiдображено в балансi за сумою погашення. Забезпечення на оплату вiдпусток передбачено 
Товариством шляхом створення за методикою, визначеною чинним законодавством України. Формування доходiв 
Товариства вiдповiдає вимогам МСБО (IAS) 18 "Дохiд". При формуваннi витрат Товариство використовує принцип 
нарахування та вiдповiдностi. Аудит проводився шляхом вибiркової перевiрки наявностi i вiдсутностi суттєвих 
розбiжностей мiж даними наданих первинних документiв, матерiалiв синтетичного i аналiтичного облiку та 
показниками фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Аудитор провiв перевiрку у 
вiдповiдностi до вимог: - Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. у редакцiї Закону 
України вiд 14.09.2006 р. № 140-V iз змiнами та доповненнями; - Закону України "Про акцiонернi товариства" № 
2154-VI вiд 27.04.2010 р. iз змiнами та доповненнями; - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; - Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi - МСА) 
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, рiк видання 2014, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 
Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29.12.2015 року. Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства, що 
додається, яка включає: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р. (ф. № 1); - Звiт про фiнансовi 
результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (ф. № 2); - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 
2016 рiк (ф. № 3); - Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (ф. № 4); - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк. 
Аудиторська думка щодо фiнансової звiтностi Товариства сформульована вiдповiдно до МСА 700 "Формулювання 
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора". Данi 
стандарти вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на додержання розумних пiдтверджень 
щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Аудиторська перевiрка була запланована i проведена для 
забезпечення обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить суттєвих викривлень. 
Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування доказiв для обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у 
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам з органiзацiї 
бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, дiючих протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування 
здiйснено оцiнку вiдповiдностi даних звiтностi даним бухгалтерського облiку. Аудитором були виконанi процедури 
згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських 
доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть 
iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для 
обґрунтування аудиторської думки. Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Метою проведення аудиторської 
перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи вiдповiдає фiнансова звiтнiсть Товариства 
принципам облiкової полiтики, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Товариства несе 
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до прийнятої Концептуальної 
основи фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який 
управлiнський персонал визначив потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 



суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за 
наданi первиннi документи, що пiдтверджують iнформацiю в фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк; провадження та стан 
корпоративного управлiння; вiдповiднiсть використання припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. 
Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Аудитор виконав аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi 
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит включає 
виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй 
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з 
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової 
полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання 
фiнансової звiтностi. Аудитор вважає, що в процесi проведення аудиторської перевiрки отримав достатнi та прийнятнi 
аудиторськi докази для висловлення аудиторської думки. Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 
Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних необоротних активiв та запасiв станом на 01.11.2016 р., оскiльки 
був призначений пiсля дати її проведення. Внаслiдок характеру записiв Товариства Аудитор не мiг впевнитися у 
кiлькостi необоротних активiв та запасiв за допомогою iнших аудиторських процедур. Вiдповiдно, Аудитор не мав 
можливостi визначити, чи iснувала потреба в будь-яких коригуваннях необоротних активiв та запасiв у балансi, звiтi 
про фiнансовi результати, звiтi про рух грошових коштiв, звiтi про власний капiтал та примiтках до рiчної фiнансової 
звiтностi. Умовно-позитивна думка На думку Аудитора, за винятком впливу питань, про яке йдеться у параграфi 
"Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть ПАТ "РАДСАД" за 2016 рiк подає 
достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 року та його фiнансовi результати за 
рiк, що закiнчився на зазначену дату, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, визначеною 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних. 
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО 
АКТИВIВ Нематерiальнi активи. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною 
вартiстю. Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть нематерiальних активiв за даними балансу складає 6 тис. грн, 
накопичена амортизацiя 5 тис. грн, залишкова вартiсть 1 тис. грн. Придбанi нематерiальнi активи вiдображенi за 
групою "Iншi нематерiальнi активи". Протягом 2016 року надiйшло нематерiальних активiв на суму 5 тис. грн шляхом 
їх придбання та вибуло за рiк нематерiальних активiв на суму 4 тис. грн, знос по яким складає 4 тис. грн. Незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї. Станом на 31.12.2016 р. становлять 2 487 тис. грн та складаються з капiтального будiвництва в 
сумi 2 000 тис. грн та вирощування довгострокових бiологiчних активiв в сумi 487 тис. грн. Основнi засоби. Станом на 
31.12.2016 р. первiсна вартiсть основних засобiв складає 65 357 тис. грн, знос 19 284 тис. грн, залишкова вартiсть 46 
073 тис. грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на дату балансу складає 29,5 %. Протягом 2016 року надiйшло 
основних засобiв на суму 14 006 тис. грн шляхом їх придбання та вибуло за рiк основних засобiв на суму 704 тис. грн, 
знос по яким складає 594 тис. грн. Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв в звiтному перiодi не 
проводилась. Довгостроковi бiологiчнi активи. Станом на 31.12.2016 р. первiсна вартiсть довгострокових бiологiчних 
активiв складає 36 140 тис. грн, накопичена амортизацiя 4 505 тис. грн, залишкова вартiсть 31 635 тис. грн. Коефiцiєнт 
зносу довгострокових бiологiчних активiв на дату балансу складає 12,5 %. Виробничi запаси. Станом на 31.12.2016 р. 
складають 12 487 тис. грн, в тому числi: - сировина i матерiали - 416 тис. грн; - паливо - 249 тис. грн; - тара i тарнi 
матерiали - 122 тис. грн; - будiвельнi матерiали - 1 025 тис. грн; - запаснi частини - 22 тис. грн; - матерiали 
сiльськогосподарського призначення - 12 тис. грн; - незавершене виробництво - 5 892 тис. грн; - готова продукцiя - 4 
739 тис. грн; - товари - 10 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв та запасiв проведена станом на 01 листопада 2016 
р. вiдповiдно до наказу Голови правлiння вiд 07.10.2016 р. № 125. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних 
необоротних активiв та запасiв станом на 01 листопада 2016 року, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги. Станом на 31.12.2016 р. дебiторська заборгованiсть 
за продукцiю, товари, роботи, послуги становить 16 253 тис. грн, у тому числi: - за строками непогашення до 12 
мiсяцiв - 16 253 тис. грн. Зростання дебiторської заборгованостi в звiтному перiодi в порiвняннi з початком звiтного 
перiоду вiдбулось на 4 999 тис. грн, або на 44,4 %. Величина резерву сумнiвних боргiв в 2016 роцi не визначалась. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: - за виданими авансами становить 769 тис. грн; - з бюджетом становить 4 
054 тис грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 42 тис. грн та складається з розрахункiв за позиками - 
1 тис. грн, розрахункiв з iншими дебiторами - 41 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти становлять 98 тис. грн, у 
тому числi готiвка - 8 тис. грн, на рахунках в банках - 90 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за 
номiнальною вартiстю. Сума грошових коштiв, вiдображена в балансi Товариства станом на 31.12.2016 р., 
пiдтверджена банкiвськими виписками, касовими документами. Витрати майбутнiх перiодiв становлять 9 тис. грн та 
складаються з витрат на страхування автотранспорту та пiдписку на перiодичнi видання. Iншi оборотнi активи 
становлять 18 тис. грн та складаються з податку на додану вартiсть, визначенному iз суми одержаних авансiв за 
товари, роботи, послуги, що пiдлягають вiдвантаженню (виконанню). На пiдставi проведеної перевiрки аудитор 
робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї за видами активiв, загальна вартiсть яких 
складає 113 926 тис. грн, вимогам МСФЗ. Збiльшення активiв Товариства за звiтний перiод на 5 595 тис. грн, або на 
5,2 % свiдчить про розширення дiяльностi пiдприємства. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ПАСИВIВ Розкриття 



iнформацiї за видами забезпечень, зобов'язань Товариства. Цiльове фiнансування станом на 31.12.2016 р. становлять 1 
628 тис. грн та складаються з сум податку на додану вартiсть, якi не пiдлягають сплати до бюджету, а залишаються в 
розпорядженнi Товариства для використання в виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в результатi 
використання спецiального режиму оподаткування ПДВ. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, 
послуги становить 544 тис. грн та в порiвняннi з залишком заборгованостi на початок звiтного перiоду зменшилась на 
1 853 тис. грн, або на 77,3 %. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 414 тис. грн. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування складає 92 тис. грн. Поточна кредиторська 
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi складає 348 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за 
одержаними авансами складає 108 тис. грн. Поточнi забезпечення становлять 376 тис. грн та складаються iз 
забезпечень на оплату вiдпусток працiвникам. Доходи майбутнiх перiодiв становлять 1 549 тис. грн та в порiвняннi з 
залишком на початок звiтного перiоду зменшились на 1 411 тис. грн в результатi нарахування амортизацiї 
виноградникiв з одночасним формуванням iнших операцiйних доходiв. Iншi поточнi зобов'язання становлять 61 953 
тис. грн та складаються: - податковий кредит з ПДВ (рахунок 644) - 51 тис. грн; - розрахунки з iншими кредиторами - 
61 902 тис. грн. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством 
iнформацiї про зобов'язання i забезпечення, загальна вартiсть яких складає 67 012 тис. грн, вимогам МСФЗ. 
Забезпечення та зобов'язання вiдображенi в балансi Товариства за достовiрно визначеною оцiнкою та в майбутньому 
iснує ймовiрнiсть їх погашення. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства Власний капiтал Товариства 
станом на 31.12.2016 р. становить 46 914 тис. грн, в тому числi: Статутний капiтал становить 129 тис. грн . Статутний 
капiтал сформовано в повному обсязi та у встановленi законодавством термiни. Розмiр Статутного капiталу не 
змiнювався протягом звiтного року. Резервний капiтал - 19 тис. грн; Нерозподiлений прибуток - 46 766 тис. грн. 
Резервний капiтал Товариства сформовано в минулих звiтних перiодiв за рахунок розподiлу прибутку минулих рокiв. 
На початок звiтного перiоду величина Резервного капiталу складала 799 тис. грн. В звiтному перiодi зменшено розмiр 
Резервного капiталу на 780 тис. грн та приведено його розмiр у вiдповiднiсть до Статуту, який вимагає створення 
Резервного капiталу в розмiрi 15% вiд Статутного капiталу. На кiнець звiтного перiоду Резервний капiтал становить 19 
тис. грн. Залишок та рух власного капiталу вiдображено в Звiтi про власний капiтал Товариства та складає: " Залишок 
власного капiталу на кiнець звiтного перiоду - 46 914 тис. грн, у тому числi: - зареєстрований Статутний капiтал - 129 
тис. грн; - резервний капiтал - 19 тис. грн; - нерозподiлений прибуток - 46 766 тис. грн. При порiвняннi вартостi 
чистих активiв iз розмiром Статутного капiталу встановлено наступне (Таблиця 1): Таблиця 1 (тис. грн) Активи 
Довгостроковi та поточнi зобов'язання Розмiр власного капiталу (чистих активiв) Розмiр Статутного капiталу 
Вiдхилення (3-4) 1 2 3 (1-2) 4 5 113 926 67 012 46 914 129 46 785 Наведенi данi свiдчать про те, що вартiсть власного 
капiталу (чистих активiв) перевищує Статутний капiтал, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу 
України. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про вiдповiднiсть розкриття Товариством 
iнформацiї про власний капiтал, загальна вартiсть якого складає 46 914 тис. грн, що вiдповiдає вимогам частини 
третьої ст. 155 Цивiльного Кодексу України. На пiдставi проведеної перевiрки аудитор робить висновок про 
вiдповiднiсть розкриття Товариством iнформацiї за видами пасивiв, загальна вартiсть яких складає 113 926 тис. грн, 
вимогам МСФЗ. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА Доходи 
та витрати, вiдображенi в "Звiтi про фiнансовi результати" за 2016 рiк, вiдповiдають вимогам МСФЗ. Загальна сума 
доходу за 2016 рiк складає 51 984 тис. грн, в тому числi: - чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
- 48 733 тис. грн; - iншi операцiйнi доходи - 3 183 тис. грн, у тому числi: - дохiд вiд операцiйної оренди активiв - 2 398 
тис. грн; - дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 480 тис. грн; - дохiд вiд безоплатно одержаних оборотних 
активiв - 229 тис. грн; - дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю - 13 тис. грн; - iншi 
операцiйнi доходи - 63 тис. грн; - iншi доходи - 68 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
становить 31 072 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати. До складу адмiнiстративних витрат вiднесено 
загальногосподарськi витрати, якi спрямованi на обслуговування та управлiння Товариством. Склад адмiнiстративних 
витрат вiдповiдає вимогам МСФЗ. Загальна сума адмiнiстративних витрат у 2016 роцi склала 2 791 тис. грн. Витрати 
на збут становлять 471 тис. грн. Витрати на збут складаються з витрат, пов'язаних зi збутом готової продукцiї. Iншi 
операцiйнi витрати складають 1 079 тис. грн, у тому числi: - витрати вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за 
справедливою вартiстю - 25 тис. грн; - собiвартiсть реалiзованих запасiв - 183 тис. грн; - сумнiвнi та безнадiйнi борги - 
17 тис. грн; - нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 78 тис. грн; - визнанi штрафи, пенi, неустойки - 193 тис. грн; - 
iншi операцiйнi витрати - 583 тис. грн; Iншi витрати становлять 1 695 тис. грн та складаються з витрат зi списання 
необоротних активiв. Результат фiнансової дiяльностi Товариства за 2016 рiк. В звiтному перiодi Товариством 
отримано чистий прибуток в сумi 14 876 тис. грн. Аудитор, в цiлому, пiдтверджує правильнiсть визначення доходiв та 
витрат Товариства, вiдповiднiсть даних по доходах та витратах первиннiй документацiї та даним бухгалтерського 
облiку. Фiнансовий результат визначений Товариством, як рiзниця мiж доходами та витратами, складає за 2016 р. 
чистий прибуток у розмiрi 14 876 тис. грн, правильнiсть визначення якого пiдтверджує аудиторська перевiрка. У 
фiнансовому Звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та 
фiнансовий результат вiд дiяльностi Товариства. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО IНШОЇ ДОПОМIЖНОЇ 
IНФОРМАЦIЇ В ходi перевiрки аудитором не виявлено невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю Товариства за 
2016 р., що перевiрявся, та iншою iнформацiєю, яка розкривається Товариством та подається до НКЦПФР у складi 
регулярної рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв, що передбачено "Положенням про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв", затвердженого Рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 
грудня 2013 року № 2826, яке зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712. 
Виконання значних правочинiв. Ми отримали та перевiрили iнформацiю стосовно виконання Товариством значних 



правочинiв. Протягом 2016 року Товариством не було укладено значних правочинiв, вартiсть яких складає бiльше 
десяти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi. Корпоративне управлiння i стан 
внутрiшнього аудиту Товариства. Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управлiння 
вiдповiдно до законодавства України було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо 
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння в Товариствi вимогам законодавства України та вимогам Статуту. 
За результатами виконаних аудитором процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити 
висновок, що в Товариствi функцiонує система корпоративного управлiння, яка вiдповiдає Закону України "Про 
акцiонернi товариства" та Статуту Товариства. Управлiння Товариством здiйснюється Загальними зборами, 
Наглядовою радою, Правлiнням. Вищим органом управлiння Товариства є загальнi Збори. Контроль за фiнансово - 
господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя. Внутрiшнiй аудитор в Товариствi вiдсутнiй. 
Вiдповiднiсть використання припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Ми отримали та перевiрили 
iнформацiю щодо використання припущення про безперервнiсть при складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
МСА 570 "Безперервнiсть". В ходi перевiрки аудитор отримав свiдоцтва про те, що управлiнський персонал не має 
намiру лiквiдувати Товариство, чи припинити його дiяльнiсть. Також не iснувало подiй або умов, якi окремо, або в 
сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Судовi 
справи. Аудитору невiдома iнформацiя щодо iснування судових справ, якi можуть суттєво вплинути на фiнансово-
господарську дiяльнiсть Товариства. Подiї пiсля дати балансу. В ходi перевiрки аудитором було надано запит 
керiвництву Товариства щодо подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, проте можуть 
мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства на 31.12.2016 р. Аудитором отримано вiдповiдь про вiдсутнiсть 
зазначених подiй. Аудитору невiдомi iншi факти та обставини, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства 
у майбутньому. Звертаємо увагу, що висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги як подальша полiтична та 
економiчна ситуацiя в Українi може вплинути на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, так як такий 
вплив наразi не може бути достовiрно оцiнений. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА 
Для об'єктивної оцiнки рiвня самостiйностi, платоспроможностi, фiнансової незалежностi проведено аналiз показникiв 
фiнансового стану Товариства, який оснований на даних Балансу та Звiту про фiнансовi результати станом на 
31.12.2016 р. Аналiз фiнансового стану виконаний з повною впевненiстю в тому, що звiтнiсть, яка представлена, не 
мiстить суттєвих помилок (див. Таблицю 2). Таблиця 2 №п/п Показники Орiєнтоване позитивне значення показника 
Станом на 31.12.15 р. Станом на 31.12.16 р. Рiзниця (показник 2016 р. - показник 2015 р.) 1 2 3 4 5 6 1 Коефiцiєнт 
абсолютної лiквiдностi =(Грошовi кошти та їх еквiваленти) / (Короткостроковi зобов'язання) = ф.1(р.1160+р.1165)/ 
ф.1р.1695 0,25-0,5 0,00 0,00 0,00 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) = (Грош. кошти та їх еквiваленти + 
Запаси + Дебiтор. заборг-сть) /(Короткостроковi зобов'язання) = ф.1 р.1195/ф.1 р.1695 1,0-2,0 0,54 0,52 -0,02 1 2 3 4 5 6 
3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) = (Власнi кошти)/(Вар-ть майна) = ф. 1 
р.1495 / ф.1 р.1900 0,25-0,5 0,31 0,41 0,10 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) = (Кредиторська 
заборгованiсть) / (Власний капiтал) = ф.1(р.1595+р.1695+р.1700)/ ф.1р.1495 0,5-1,0 2,25 1,43 -0,82 5 Чистi активи 
Товариства = (стр. 1300 Балансу - рядки 1595,1695,1700) 33 318 46 914 13 596 На пiдставi вiдносних показникiв 
лiквiдностi та фiнансової стiйкостi станом на 31.12.2016 р., наведених в Таблицi 2, можна зробити висновок: 
платоспроможнiсть та фiнансова стiйкiсть ПАТ "РАДСАД" мають середнiй рiвень. Основнi вiдомостi про аудиторську 
фiрму Повне найменування юридичної особи; прiзвище, iм'я та по-батьковi фiзичної особи Аудиторська фiрма 
"Валконт-Аудит" приватне мале пiдприємство Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 23403522 Мiсцезнаходження 54001 
м. Миколаїв, вул. Садова, 1, оф. 106 Реєстрацiйнi данi Зареєстроване виконавчим комiтетом Миколаївської мiської 
ради 12 липня 1995 р. за № 15221070005003481 Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських 
фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво № 0967 видане за рiшенням Ауди-торської палати 
України вiд 26 сiчня 2001 р. № 98. Термiн дiї свiдоцтва продовжено до 23 грудня 2020 р. Номер та дата видачi 
Свiдоцтва про вiдповiдальнiсть системи контролю якостi № 0567, рiшення АПУ вiд 24.12.2015р. № 319/4 Керiвник 
Запорожченко Наталiя Євгенiвна Iнформацiя про аудитора Сертифiкат аудитора - серiя "А" № 2048, виданий на 
пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 02 березня 1995 р. за № 27. Термiн дiї продовжено до 02 березня 
2019 р. Контактний телефон (0512) 37-50-67, (050) 523-76-24 Аудит фiнансової звiтностi Товариства станом на 
31.12.2016 року виконав аудитор Iванова Катерина Євгенiївна - сертифiкат аудитора серiї А № 004687 вiд 18.05.2001 
р., термiн чинностi до 18.05.2020 р. Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту Дата та номер договору: № 9 
вiд 27.02.2017 р.; перiод, яким охоплено проведення аудиту: з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. Перевiрка проводилась: з 
27.02.2017 р. по 14.04.2017 р. Директор Н.Є. Запорожченко сертифiкат аудитора серiї А № 002048 Аудитор К.Є. 
Iванова сертифiкат аудитора серiї А № 004687 14 квiтня 2017 року  

д/н 

д/н 

д/н 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 2 1 

2 2015 1 0 

3 2014 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Протягом звiтного перiоду 
Наглядова рада Товариства 
самооцiнку не проводила. 

 
Протягом звiтного перiоду Наглядова рада Товариства самооцiнку не проводила. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  4 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 



Інші (запишіть)  У Товариствi комiтети не 
створювалися 

Інші (запишіть)  У Товариствi комiтети не 
створювалися 

 
У Товариствi комiтети не створювалися; оцiнка роботи комiтетiв не проводилася. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  д/н 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): д/н  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками  X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 4 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 
Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Так Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Ні Ні Ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 



 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  д/н 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 
на загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  Так Ні Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  Ні Ні Ні Ні Ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 



Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) д/н 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Товариство не змiнювало 
аудитора 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) д/н 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  д/н 



 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): д/н    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  X 

Не визначились   

 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У 
Товариствi не приймався Кодекс корпоративного управлiння.  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н  
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 



д/н 
 
 
 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

Територія  за КОАТУУ 4824283801 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 112 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 01.11 

Середня кількість 
працівників 283  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
57160 Миколаївська область 

Миколаївський с. Радсад Миру, 1, т.(0512) 
51-81-54 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2016 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 1 0 

первісна вартість 1001 5 6 0 

накопичена амортизація 1002 4 5 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 6524 2487 0 

Основні засоби: 1010 36027 46073 0 

первісна вартість 1011 56249 65357 0 

знос 1012 20222 19284 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 25471 31635 0 



первісна вартість 1021 30040 36140 0 

накопичена амортизація 1022 4569 4505 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 68023 80196 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 15212 12487 0 

Виробничі запаси 1101 1967 1846 0 

Незавершене виробництво 1102 11188 5892 0 

Готова продукція 1103 2049 4739 0 

Товари 1104 8 10 0 

Поточні біологічні активи 1110 1488 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 11254 16253 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
4539 

 
769 

 
0 

з бюджетом 1135 5363 4054 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 84 42 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 15 98 0 

Готівка 1166 4 8 0 

Рахунки в банках 1167 11 90 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 12 9 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2341 18 0 

Усього за розділом II 1195 40308 33730 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 108331 113926 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 129 129 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 799 19 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 32390 46766 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 33318 46914 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 1628 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 1628 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 2397 544 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 113 414 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 216 92 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 454 348 0 

за одержаними авансами 1635 13768 108 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 429 376 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 2960 1549 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 54676 61953 0 

Усього за розділом IІІ 1695 75013 65384 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 108331 113926 0 

 

Примітки 

АКТИВ БАЛАНСУ. Необоротнi активи: Нематерiальнi 
активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають -

1тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї складають - 
2487тис.грн, основнi засоби - 46 073тис.грн., 

довгостроковi бiологiчнi активи - 31 635тис. грн. Придбанi 
основнi засоби та довгостроковi бiологiчнi активи 
зараховуються на баланс Товариства за первiсною 

вартiстю. Розлянувши доречнiсть застосування положень 
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", керiвництво 

вирiшило застосовувати справедливу вартiсть як доцiльну 
вартiсть основних засобiв та довгострокових бiологiчних 
активiв та використовує цю справедливу вартiсть як 

доцiльну собiвартiсть основних засобiв та довгострокових 
бiологiчних активiв на дату переходу по МСФЗ. Станом на 
31.12.2016р. первiсна вартiсть основних засобiв за даними 

балансу складає 65357тис.грн, знос 19284 тис.грн, 
залишкова вартiсть 46073тис.грн., у тому числi за 



групами: Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., 
тис.грн. Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть 103 

будинки, споруди та передавальнi пристрої 51786 43329 
104 машини та обладнання 11558 2554 105 транспортнi 
засоби 1489 176 107 iнструменти, прилади, iнвентар 

(меблi) 274 14 109 iншi основнi засоби 67 - 112 малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи 183 - 117 iншi необоротнi 

матерiальнi активи 0 0 РАЗОМ 65357 46073 При 
проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв комiсiєю не 
встановлено вiдхилень мiж фактичними даними i даними 
бухгалтерського облiку. Комiсiя дiйшла висновку, що в 
цiлому основнi засоби всi лiквiднi, знецiнення активiв не 
має. Протягом 2016 року має мiсце надходження основних 
засобiв на загальну суму 14006 тис.грн, вибуло основних 
засобiв на загальну суму 704тис.грн, по яких знос складає 
594тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи: це бiологiчнi 

активи рослинництва (багаторiчнi насадження) та 
тваринництва, справедлива (залишкова) вартiсть яких 
складає 31635тис.грн. Оборотнi активи. Сума роздiлу 
Балансу "Оборотнi активи" Товариства станом на 
31.12.2016р. складає в сумi 33730 тис.грн. Рахунок 

Найменування Сальдо на 31.12.2016р., тис.грн. Виробничi 
запаси, у тому числi: 12487 20 виробничi запаси 1846 27 
Готова продукцiя 4739 28 товари 10 23 Незавершене 

виробництво 5892 Дебiторська заборгованiсть за товари, 
роботи, послуги становить 16253тис.грн. та складається з 
заборгованостi за строком непогашення до 12 мiсяцiв. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом - 
4054тис.грн., за виданими авансами - 769 тис.грн. Iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть - становить 42тис.грн. 
та складається з розрахункiв за позиками - 1 тис.грн та 
розрахункiв з iншими дебiторами - 41 тис. грн. Грошовi 

кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 
98тис.грн. Iншi оборотнi активи становлять 18тис.грн та 
складаються з податку на додану вартiсть, визначеному iз 
сум одержаних авансiв за товари, роботи, послуги, що 
пiдлягають вiдвантаженню (виконанню). Витрати 

майбутнiх перiодiв - 9тис.грн, складаються з витрат на 
страхування автотранспорту та пiдписку на перiодичнi 
видання. Роздiл Балансу Товариства "Актив" визначено в 
сумi 113926тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ. 5. Власний 
капiтал. Сума роздiлу Балансу "Власний капiтал" 
Товариства станом на 31.12.2016р. складає в сумi 

46914тис.грн. Статутний капiтал Товариства складає 129 
280,00(Сто двадцять дев'ять тисяч двiстi вiсiмдесят) грн., 
який розподiлено на 517 120 штук простих iменних акцiй, 
номiнальною вартiстю 0,25грн за акцiю, форма випуску 
акцiй - бездокументарна. Резервний капiтал - 19 тис.грн., 
який зменшено у звiтному перiодi на суму 780 тис.грн та 
приведено його розмiр у вiдповiднiсть до Статуту. На 
суму зменшення Резервного капiталу збiльшена сума 
нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2016р.. 

Нерозподiлений прибуток - 46766тис.грн., який збiльшено 



в звiтному перiодi на суму отриманого прибутку в 
звiтному перiодi -14876тис.грн., збiльшено на суму 780 
тис. грн. за рахунок зменшення резервного капiталу та 
зменшено на 1280 тис. грн. в зв'язку з приведенням у 
вiдповiднiсть основних засобiв за рiшенням Фонду 

держмайна. 5.1 Довгостроковi зобовязання i забезпечення 
Сума роздiлу Балансу "Довгостроковi зобов'язання та 
забезпечення" Товариства станом на 31.12.2016р. 
становить 1 628 тис.грн та складаються з цiльового 
фiнансування (суми податку на додану вартiсть, якi не 
пiдлягають сплати до бюджету, а залишаються в 
розпорядженнi Товариства для використання в 

виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в результатi 
використання спецiального режиму оподаткування ПДВ). 
5.2. Поточнi зобов'язання. Сума роздiлу Балансу поточнi 
зобов'язання Товариства станом на 31.12.2016р. складає в 
сумi 65 384тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги - 544 тис.грн. Поточнi 

зобов'язання за розрахунками подiляються за наступними 
статтями: Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., 
тис.грн. 68 з одержаних авансiв 108 64 65 з бюджетом зi 
страхуванням 414 92 66 з оплати працi 348 47 поточнi 
забезпечення 376 Iншi поточнi зобов'язання - 61 

953тис.грн. Цi зобов'язання не пiдлягають 
перекласифiкацiї або визнання їх безнадiйними та 

вiдображаються за вартiстю погашення. Доходи майбутнiх 
перiодiв - 1 549 тис.грн., Роздiл Балансу Товариства 
"Пасив" визначено в сумi 113 926тис.грн. 6. Вартiсть 
чистих активiв станом 31.12.2016р. Вартiсть чистих 

активiв Товариства розрахована у вiдповiдностi до вимог 
п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. Активи 

Довгостроковi та поточнi зобов'язання Розмiр Власного 
капiталу (чистих активiв) (ст.1 - ст.2) Розмiр Статутного 
капiталу Рiзниця мiж Власним капiталом та Статутним 
капiталом (ст.3 - ст.4) 1 2 3 4 5 113 926 67 012 46 914 129 

46 785 Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує 
розмiр Статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного 

законодавства.  

Керівник Кобзуненко Олег Олександрович 

Головний бухгалтер Кунiцка Олена Володимирiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2016 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 48733 39144 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 31072 ) ( 36164 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
17661 

 
2980 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3183 6438 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 13 26 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2791 ) ( 2362 ) 

Витрати на збут 2150 ( 471 ) ( 160 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1079 ) ( 1341 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 25 ) ( 337 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
16503 

 
5555 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 68 9194 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1695 ) ( 1448 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
14876 

 
13301 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
14876 

 
13301 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14876 13301 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 14877 20905 

Витрати на оплату праці 2505 9224 9392 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2207 3490 

Амортизація 2515 2485 2640 



Інші операційні витрати 2520 6620 3599 

Разом 2550 35413 40026 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 517120 517120 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 517120 517120 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 25.7232364 -1.5276918 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 25.7232364 -1.5276918 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

7. Примiтки до Звiту про фiнансовi результати за 2016 рiк. 
7.1. Дохiд Загальна сума доходу за 2016 рiк складає 51 984 

тис. грн, в тому числi: - чистий дохiд (виручка) вiд 
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 48 
733тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи - 3 183тис.грн.; - 
iншi доходи - 68 тис.грн. 7.2. Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг). У цiй статтi 
вiдображена вартiсть реалiзованої продукцiї та послуг в 
загальнiй сумi 31 072тис.грн. 7.3. Адмiнiстративнi 

витрати. До складу адмiнiстративних витрат вiднесено 
загальногосподарськi витрати, якi направленi на 
обслуговування та керування Товариством. Склад 

адмiнiстративних витрат вiдповiдає вимогам МСФЗ, та не 
пiдлягав трансформацiї. Загальна сума адмiнiстративних 
витрат у 2016 роцi склала 2791тис.грн. Витрати на збут- 

471тис.гр, iншi операцiйнi витрати -1 079 тис.грн. та iншi 
витрати - 1695тис.грн. Загальна сума витрат - 37 
108тис.грн. 7.4. Результат фiнансової дiяльностi 

Товариства за 2016 рiк. В звiтному перiодi Товариством 
отримано прибуток в сумi 14 876тис.грн.  

Керівник Кобзуненко Олег Олександрович 

Головний бухгалтер Кунiцка Олена Володимирiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
40906 

 
40620 

Повернення податків і зборів 3005 0 50 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 187 153 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 102 92 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 67 26 

Надходження від операційної оренди 3040 2398 1800 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 141 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 33427 ) 

 
( 35519 ) 

Праці 3105 ( 8884 ) ( 9063 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2905 ) ( 4101 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3867 ) ( 2419 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 3 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 3867 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 3321 ) ( 670 ) 



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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 44 ) ( 104 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8785 -8994 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 480 270 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 480 270 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 101102 51822 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 92714 43123 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 8388 8699 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 83 -25 

Залишок коштів на початок року 3405 15 40 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 98 15 

 

Примітки 

"Звiт про рух грошових коштiв" вiдображає рух грошових 
коштiв протягом звiтного перiоду 2016 року згiдно з 
подiлом дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та 

фiнансову. Iнформацiя про рух грошових коштiв подана iз 
застосуванням прямого методу, що вiдповiдає вимогам 

МСФЗ. 

Керівник Кобзуненко Олег Олександрович 

Головний бухгалтер Кунiцка Олена Володимирiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 
число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500     

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510     

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515     

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521     

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522     

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524     

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550     

Збільшення (зменшення) запасів 3551     

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552     

Збільшення (зменшення) 3553     



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554     

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556     

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557     

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564     

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566     

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567     

Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  

Сплачені відсотки 3585 X  X  

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195     

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200  X  X 

необоротних активів 3205  X  X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215  X  X 

дивідендів 3220  X  X 

Надходження від деривативів 3225  X  X 

Надходження від погашення 
позик 3230  X  X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235  X  X 

Інші надходження 3250  X  X 

Витрачання на придбання: 3255 X  X ( ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X  X  

Виплати за деривативами 3270 X  X  

Витрачання на надання позик 3275 X  X  

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X  X  

Інші платежі 3290 X  X  

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295     

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 3300  X  X 

Отримання позик 3305  X  X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X  X  

Погашення позик 3350 X  X  

Сплату дивідендів 3355 X  X  

Витрачання на сплату відсотків 3360 X  X  

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X  X  

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     

 

Примітки Товариство складає рух грошових коштiв за 
прямолiнiйним методом. 

Керівник д/н 

Головний бухгалтер д/н 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД" за ЄДРПОУ 00413989 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2016 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 129 0 0 799 32390 0 0 33318 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 129 0 0 799 32390 0 0 33318 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 14876 0 0 14876 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 4290 0 0 0 -780 -500 0 0 -1280 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 -780 14376 0 0 13596 

Залишок на 
кінець року 4300 129 0 0 19 46766 0 0 46914 

 

Примітки 

Згiдно з МСФЗ в "Звiтi про власний капiтал" наведено загальний сукупний прибуток 
ПАТ "РАДСАД" в сумi - 46 766тис.грн. За звiтний перiод Товариством отримано 
прибуток в сумi 14 876тис.грн., який вiднесено на збiльшення нерозподiленого 

прибутку на кiнець звiтного перiоду. Вiдбулося зменшення резервного капiталу на 
суму 780 тис. грн в зв'язку з приведенням його розмiру у вiдповiднiсть до Статуту. На 
кiнець звiтного перiоду розмiр Резервного капiталу складає 19 тис.грн. На суму 

зменшення Резервного капiталу збiльшено суму нерозподiленого прибутку на кiнець 
звiтного перiоду. Вiдбулись iншi змiни в капiталi, а саме зменшено нерозподiлений 
прибуток на кiнець звiтного перiоду на 1 280 тис. грн в результатi приведення 

залишкової вартостi основних засобiв у вiдповiднiсть при виконаннi рiшення Фонду 
держмайна. Разом власний капiтал складає - 46 914тис.грн.  

Керівник Кобзуненко Олег Олександрович 

Головний бухгалтер Кунiцка Олена Володимирiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАДСАД" ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ 
ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДСАД за 2016р. 1. Загальна 
iнформацiя. Публiчне акцiонерне товариство "РАДСАД" (скорочено - ПАТ "РАДСАД") засноване 
та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до дiючого законодавства України. Товариство 
зареєстровано 04.04.2000р., номер запису до ЄДР 15151200000000236, та перереєстровано 
Миколаївською районною державною адмiнiстрацiєю Миколаївської областi, Витяг з ЄДРПУ вiд 
07.10.2016р. Нова редакцiя Статуту затверджена загальними зборами акцiонерiв ПАТ, Протокол 
вiд 23.09.2016р. Адреса Товариства: Миколаївська обл., Миколаївський район, селище Радiсний 
Сад, вул. Миру, б. 1, код ЄДРПОУ 00413989. Основними видами дiяльностi Товариства є 01.11. 
вирощування зернових культур (крiм рису) бобових i насiння олiйних культур; та 
01.21.вирощування винограду . Товариство має наступнi лiцензiї: Серiя АЕ № 297800 видана 
Державною фiскальною службою України на виробництво алкогольних напоїв, реєстрацiйний 
номер №246 термiн дiї з 26.04.2016р.до 26.04.2021р. ; Серiя АЕ № 299224 видана Державною 
службою України з контролю за наркотиками, номер рiшення про видачу лiцензiї №54 вiд 
25.06.2015р. Строк дiї якої з 25.06.2015р.по 25.06.2020р. 2. Основа для пiдготовки Примiток 
фiнансової звiтностi Товариства та перше використання МСФЗ. 2.1. Вiдповiднiсть: - Закону 
України вiд 12.05.2011р. №3332-УI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", яким передбачено запровадження Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, визначення облiкової полiтики та регламентацiя порядку застосування цих 
стандартiв; Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився, станом на 31.12.2016р. пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi з урахуванням вимог щодо форм та 
складу звiтiв, встановлених чинним законодавством. Цей фiнансовий звiт вiдображає поточну 
оцiнку керiвництвом впливу ведення бiзнесу на господарськi операцiї та фiнансовий станi 
Товариства. В майбутньому умови бiзнесу можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва. 
Функцiональна валюта та валюта звiтностi - Нацiональна валюта України, українська гривня 
(UAН), яка є функцiональною валютою Товариства. 2.2. Використання оцiнок. Для пiдготовки 
даного фiнансового звiту керiвництво Товариства застосовує оцiнки i принципи формування 
статей активiв та пасивiв, їх розкриття вiдповiдно до МСФЗ. 3. Розкриття iнформацiї про облiковi 
полiтики. При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариством застосовуються принципи: 
послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах; достовiрностi фiнансового стану, 
фiнансових результатiв та грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах; нейтральностi, 
тобто вiльними вiд упереджень; обачливостi; вiдображення економiчної сутностi операцiй, iнших 
подiй або умов, а не лише юридичної форми; згортання статей доходiв i витрат по подiбним 
(однаковим) операцiям, прибуток (збиток) вiд яких не є суттєвим, розкриття порiвняльної 
iнформацiї у вiдношеннi попереднього перiоду, принцип правдивого подання фiнансових звiтiв, 
який обумовлює правильнiсть вiдображення результатiв операцiй, iнших подiй та обставин у 
вiдповiдностi з визначенням та критерiями визнання активiв, зобов'язань, доходу та витрат, 
наведеними у Концептуальнiй основi складання та подання звiтiв за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть 
складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi, так як керiвництво Товариства 
здiйснює оцiнку здатностi продовжувати свою дiяльнiсть. Оцiнка активiв визначається виходячи з 
iсторичної (фактичної) собiвартостi, а саме виходячи iз витрат на виробництво та придбання. 
Термiн корисного використання основних засобiв. Об'єкти основних засобiв вiдображаються по 
первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується на протязi 
термiну корисного використання. Термiн корисного використання оснований на оцiнках 
керiвництва того перiоду, на протязi якого актив буде приносити прибуток. Термiни перiодично 
можуть переглядатись на предмет подальшої вiдповiдностi. Основнi засоби. До складу основних 
засобiв в Товариствi вiдносяться матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у 
виробництвi, постачаннi товарiв, наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей термiном 



використання бiльше одного року. Первiсна оцiнка проводиться по фактичним витратам i включає 
цiну придбання чи створення, прямi витрати на доставку до мiсця використання та iншi витрати, 
пов'язанi з доведенням об'єкту основного засобу до робочого стану. Об'єкти основних засобiв 
облiковуються за собiвартiстю мiнус накопичена амортизацiя та накопиченi збитки вiд зменшення 
корисностi. Вартiсть (сума) основного засобу, що амортизується, розподiляється на систематичнiй 
основi протягом строку його корисної експлуатацiї прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть 
визначається комiсiєю при введеннi об'єктiв основних засобiв в експлуатацiю. Лiквiдацiя основних 
засобiв, якi вийшли з ладу та вiдновленню не пiдлягають, списуються з балансу на пiдставi 
чинного законодавства. Товариство, при необхiдностi, проводить переоцiнку (дооцiнку чи уцiнку) 
балансової вартостi основних засобiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображенi в балансi за 
їх собiвартiстю. Нематерiальнi активи. Придбаний нематерiальний актив вiдображається в балансi, 
якщо iснує iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням 
та його вартiсть може бути достовiрно визначена. Придбанi нематерiальнi активи зараховуються 
на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка складається з цiни (вартостi) придбання та 
витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому вiн 
придатний для використання за призначенням. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується 
за прямолiнiйним методом. Визнання фiнансових iнструментiв. В фiнансовiй звiтностi фiнансовi 
iнструменти в звiтному перiодi вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, 
послуги. Показники дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за чистою реалiзацiйною вартiстю, яка дорiвнює сумi 
дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв. 
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається на пiдставi класифiкацiї дебiторської 
заборгованостi за продукцiю, товари, послуги за термiнами їх непогашення. Облiк запасiв. До 
запасiв вiдносяться: сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та iншi 
матерiальнi цiнностi, що призначенi для виробництва продукцiї, виконання робiт, надання послуг, 
обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб; незавершене виробництво; готова 
продукцiя, що виготовлена на пiдприємствi; товари у виглядi матерiальних цiнностей, що 
придбанi (отриманi) та утримуються пiдприємством з метою подальшого продажу; малоцiннi та 
швидкозношуванi предмети, що використовуються протягом не бiльше одного року або 
нормального операцiйного циклу, якщо вiн бiльше одного року. Первiсною вартiстю запасiв, що 
придбанi за плату, є собiвартiсть запасiв.В собiвартiсть запасiв включаються витрати на 
придбання, переробку, транспортування, навантаження, розвантаження та iншi витрати, 
безпосередньо пов'язанi з їх придбанням. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та 
звiтностi на дату балансу за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання. До складу фiнансових активiв i фiнансових 
зобов'язань Товариство включає грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську i кредиторську 
заборгованiсть за товари (роботи, послуги), iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика по їх 
визнанню та оцiнцi розкривається в вiдповiдних роздiлах даних Примiток. Станом на 31.12.2016р. 
Товариство не мало фiнансових зобов'язань, якi могли бути вiднесенi в категорiю переоцiнених за 
справедливою вартiстю через прибуток чи збитки. Поточнi зобов'язання. До складу поточних 
зобов'язань вiдноситься кредиторська заборгованiсть з постачання товарiв та надання послуг, 
аванси отриманi, бюджетнi та позабюджетнi платежi, виплати працiвникам та iншi поточнi 
зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою їх погашення. Довгостроковi 
зобов'язання. Зобов'язання вiдносяться до довгострокових, за умови, якщо термiн їх погашення 
становить бiльше одного року. Виплати працiвникам. Товариство створює забезпечення 
короткострокових виплат працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення. 
Оплата працi здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про оплату працi" та вiдповiдно до 
Колективного договору (роздiлу III " Оплата працi"). Забезпечення на оплату вiдпусток. 
Забезпечення на оплату вiдпусток створюється Товариством за методикою, визначеною чинним 
законодавством України. Iншi забезпечення. У вiдповiдностi до МСФЗ Товариство признає 
забезпечення тiльки в випадках iснування поточного зобов'язання по минулим подiям, можливостi 
переходу економiчної вигоди i достовiрностi оцiнки суми витрат по переходу. Застосування даних 
принципiв облiкової полiтики у вiдношеннi судових справ вимагає вiд керiвництва оцiнок рiзних 



фактичних та юридичних питань за межами його контролю. При прийнятi рiшення приймаються 
до уваги - характер судового процесу, вимога чи оцiнка, судовий порядок i потенцiйний рiвень 
збиткiв, думка юрисконсультiв, накоплений досвiд в зв'язку з розглядом таких справ. Визнання 
доходiв i витрат. Формування доходiв Товариства вiдповiдає вимогам МСБУ (IAS) 18 "Дохiд". 
При формуваннi витрат Товариство використовує принцип нарахування та вiдповiдностi. Облiк 
доходiв та витрат здiйснюється за основними видами дiяльностi. Надання послуг. Дохiд вiд 
надання послуг Товариством визнається, виходячи з ступенi завершеностi операцiй. В 
бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта наданих 
послуг (виконаних робiт). Сума витрат, понесених до певної дати, включає тiльки тi витрати, якi 
вiдображають фактично наданi послуги на цю саму дату з одночасним визнанням доходу вiд 
надання послуг. Iншi витрати визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому вони були 
понесенi. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої 
собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, 
нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визнається з одночасним визнанням 
доходу та дебiторської заборгованостi. Виробнича собiвартiсть. До виробничої собiвартостi 
продукцiї (робiт, послуг) включаються: прямi матерiальнi витрати, прямi витрати на оплату працi, 
iншi прямi витрати, змiннi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати. 
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовий дохiд включає вiдсотки за депозитом та iншi фiнансовi 
доходи. До фiнансових витрат вiдносяться iншi витрати Товариства, якi не пов'язанi з операцiйною 
дiяльнiстю, якi в звiтному перiодi вiдсутнi. Податки i збори. Товариство є платником єдиного 
податку четвертої групи, податку на додану вартiсть та iнших податкiв i зборiв. 4. Описова 
частина статей балансу станом 31.12.2016р. АКТИВ БАЛАНСУ. Необоротнi активи: 
Нематерiальнi активи Товариства станом на 31.12.2016р. складають -1тис.грн. Незавершенi 
капiтальнi iнвестицiї складають - 2487тис.грн, основнi засоби - 46 073тис.грн., довгостроковi 
бiологiчнi активи - 31 635тис. грн. Придбанi основнi засоби та довгостроковi бiологiчнi активи 
зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Розлянувши доречнiсть застосування 
положень МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", керiвництво вирiшило застосовувати 
справедливу вартiсть як доцiльну вартiсть основних засобiв та довгострокових бiологiчних активiв 
та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв та 
довгострокових бiологiчних активiв на дату переходу по МСФЗ. Станом на 31.12.2016р. первiсна 
вартiсть основних засобiв за даними балансу складає 65357тис.грн, знос 19284 тис.грн, залишкова 
вартiсть 46073тис.грн., у тому числi за групами: Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., 
тис.грн. Первiсна вартiсть Залишкова вартiсть 103 будинки, споруди та передавальнi пристрої 
51786 43329 104 машини та обладнання 11558 2554 105 транспортнi засоби 1489 176 107 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 274 14 109 iншi основнi засоби 67 - 112 малоцiннi 
необоротнi матерiальнi активи 183 - 117 iншi необоротнi матерiальнi активи 0 0 РАЗОМ 65357 
46073 При проведеннi iнвентаризацiї основних засобiв комiсiєю не встановлено вiдхилень мiж 
фактичними даними i даними бухгалтерського облiку. Комiсiя дiйшла висновку, що в цiлому 
основнi засоби всi лiквiднi, знецiнення активiв не має. Протягом 2016 року має мiсце надходження 
основних засобiв на загальну суму 14006 тис.грн, вибуло основних засобiв на загальну суму 
704тис.грн, по яких знос складає 594тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи: це бiологiчнi активи 
рослинництва (багаторiчнi насадження) та тваринництва, справедлива (залишкова) вартiсть яких 
складає 31635тис.грн. Оборотнi активи. Сума роздiлу Балансу "Оборотнi активи" Товариства 
станом на 31.12.2016р. складає в сумi 33730 тис.грн. Рахунок Найменування Сальдо на 
31.12.2016р., тис.грн. Виробничi запаси, у тому числi: 12487 20 виробничi запаси 1846 27 Готова 
продукцiя 4739 28 товари 10 23 Незавершене виробництво 5892 Дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги становить 16253тис.грн. та складається з заборгованостi за строком 
непогашення до 12 мiсяцiв. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом - 
4054тис.грн., за виданими авансами - 769 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 
становить 42тис.грн. та складається з розрахункiв за позиками - 1 тис.грн та розрахункiв з iншими 
дебiторами - 41 тис. грн. Грошовi кошти та їх еквiваленти: в нацiональнiй валютi - 98тис.грн. Iншi 
оборотнi активи становлять 18тис.грн та складаються з податку на додану вартiсть, визначеному iз 



сум одержаних авансiв за товари, роботи, послуги, що пiдлягають вiдвантаженню (виконанню). 
Витрати майбутнiх перiодiв - 9тис.грн, складаються з витрат на страхування автотранспорту та 
пiдписку на перiодичнi видання. Роздiл Балансу Товариства "Актив" визначено в сумi 
113926тис.грн. ПАСИВ БАЛАНСУ. 5. Власний капiтал. Сума роздiлу Балансу "Власний капiтал" 
Товариства станом на 31.12.2016р. складає в сумi 46914тис.грн. Статутний капiтал Товариства 
складає 129 280,00(Сто двадцять дев'ять тисяч двiстi вiсiмдесят) грн., який розподiлено на 517 120 
штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25грн за акцiю, форма випуску акцiй - 
бездокументарна. Резервний капiтал - 19 тис.грн., який зменшено у звiтному перiодi на суму 780 
тис.грн та приведено його розмiр у вiдповiднiсть до Статуту. На суму зменшення Резервного 
капiталу збiльшена сума нерозподiленого прибутку станом на 31.12.2016р.. Нерозподiлений 
прибуток - 46766тис.грн., який збiльшено в звiтному перiодi на суму отриманого прибутку в 
звiтному перiодi -14876тис.грн., збiльшено на суму 780 тис. грн. за рахунок зменшення резервного 
капiталу та зменшено на 1280 тис. грн. в зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть основних засобiв за 
рiшенням Фонду держмайна. 5.1 Довгостроковi зобовязання i забезпечення Сума роздiлу Балансу 
"Довгостроковi зобов'язання та забезпечення" Товариства станом на 31.12.2016р. становить 1 628 
тис.грн та складаються з цiльового фiнансування (суми податку на додану вартiсть, якi не 
пiдлягають сплати до бюджету, а залишаються в розпорядженнi Товариства для використання в 
виробництвi сiльськогосподарської продукцiї в результатi використання спецiального режиму 
оподаткування ПДВ). 5.2. Поточнi зобов'язання. Сума роздiлу Балансу поточнi зобов'язання 
Товариства станом на 31.12.2016р. складає в сумi 65 384тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги - 544 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками подiляються за 
наступними статтями: Рахунок Найменування Сальдо на 31.12.2016р., тис.грн. 68 з одержаних 
авансiв 108 64 65 з бюджетом зi страхуванням 414 92 66 з оплати працi 348 47 поточнi 
забезпечення 376 Iншi поточнi зобов'язання - 61 953тис.грн. Цi зобов'язання не пiдлягають 
перекласифiкацiї або визнання їх безнадiйними та вiдображаються за вартiстю погашення. Доходи 
майбутнiх перiодiв - 1 549 тис.грн., Роздiл Балансу Товариства "Пасив" визначено в сумi 113 
926тис.грн. 6. Вартiсть чистих активiв станом 31.12.2016р. Вартiсть чистих активiв Товариства 
розрахована у вiдповiдностi до вимог п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України. Активи 
Довгостроковi та поточнi зобов'язання Розмiр Власного капiталу (чистих активiв) (ст.1 - ст.2) 
Розмiр Статутного капiталу Рiзниця мiж Власним капiталом та Статутним капiталом (ст.3 - ст.4) 1 
2 3 4 5 113 926 67 012 46 914 129 46 785 Вартiсть чистих активiв Товариства перевищує розмiр 
Статутного капiталу та вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 7. Примiтки до Звiту про 
фiнансовi результати за 2016 рiк. 7.1. Дохiд Загальна сума доходу за 2016 рiк складає 51 984 тис. 
грн, в тому числi: - чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складає 
48 733тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи - 3 183тис.грн.; - iншi доходи - 68 тис.грн. 7.2. 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг). У цiй статтi вiдображена вартiсть 
реалiзованої продукцiї та послуг в загальнiй сумi 31 072тис.грн. 7.3. Адмiнiстративнi витрати. До 
складу адмiнiстративних витрат вiднесено загальногосподарськi витрати, якi направленi на 
обслуговування та керування Товариством. Склад адмiнiстративних витрат вiдповiдає вимогам 
МСФЗ, та не пiдлягав трансформацiї. Загальна сума адмiнiстративних витрат у 2016 роцi склала 
2791тис.грн. Витрати на збут- 471тис.гр, iншi операцiйнi витрати -1 079 тис.грн. та iншi витрати - 
1695тис.грн. Загальна сума витрат - 37 108тис.грн. 7.4. Результат фiнансової дiяльностi Товариства 
за 2016 рiк. В звiтному перiодi Товариством отримано прибуток в сумi 14 876тис.грн. 8. Примiтки 
до Звiту про власний капiтал за 2016рiк. Згiдно з МСФЗ в "Звiтi про власний капiтал" наведено 
загальний сукупний прибуток ПАТ "РАДСАД" в сумi - 46 766тис.грн. За звiтний перiод 
Товариством отримано прибуток в сумi 14 876тис.грн., який вiднесено на збiльшення 
нерозподiленого прибутку на кiнець звiтного перiоду. Вiдбулося зменшення резервного капiталу 
на суму 780 тис. грн в зв'язку з приведенням його розмiру у вiдповiднiсть до Статуту. На кiнець 
звiтного перiоду розмiр Резервного капiталу складає 19 тис.грн. На суму зменшення Резервного 
капiталу збiльшено суму нерозподiленого прибутку на кiнець звiтного перiоду. Вiдбулись iншi 
змiни в капiталi, а саме зменшено нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду на 1 280 
тис. грн в результатi приведення залишкової вартостi основних засобiв у вiдповiднiсть при 
виконаннi рiшення Фонду держмайна. Разом власний капiтал складає - 46 914тис.грн. 9. Примiтки 



до Звiту про рух грошових коштiв за 2016рiк. "Звiт про рух грошових коштiв" вiдображає рух 
грошових коштiв протягом звiтного перiоду 2016 року згiдно з подiлом дiяльностi на операцiйну, 
iнвестицiйну та фiнансову. Iнформацiя про рух грошових коштiв подана iз застосуванням прямого 
методу, що вiдповiдає вимогам МСФЗ. 10. Розкриття iншої iнформацiї. 10.1. Виконання значних 
правочинiв. Протягом 2016 року Товариством не було укладено значних правочинiв, вартiсть яких 
складає бiльше десяти вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої фiнансової звiтностi. 10.2. 
Пов'язанi сторони. В звiтному перiодi не проводились операцiї з пов'язаними особами. 10.3 Судовi 
справи - Судовi справи в звiтному перiодi вiдсутнi. 10.4. Корпоративне управлiння. Корпоративне 
управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту. 10.5. 
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Фiнансова звiтнiсть ПАТ "РАДСАД", 
складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, яке розглядається як 
пiдприємство, що продовжує ведення господарської дiяльностi в передбачуваному майбутньому. 
Управлiнський персонал не має намiру лiквiдувати чи припиняти дiяльнiсть ПАТ "РАДСАД". 
Активи та зобов'язання Товариства вiдображенi виходячи з того, що Товариство може реалiзувати 
та погасити свої зобов'язання в звичайному ходi операцiйної дiяльностi. Виходячи з цього, 
керiвництво впевнено, що фiнансовий стан Товариства можна признати як стiйкий. На цьому 
принципi основана пiдготовка фiнансового звiту. Голова правлiння ПАТ "РАДСАД" О.О. 
Кобзуненко "25" сiчня 2016р.  


