
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
              30.11.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               № 31/2020 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 
директор 

      
Пенгрин Л.Й. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Вигодський 
лiсокомбiнат" 

2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00274232 

4. Місцезнаходження емітента 
77552 Iвано-Франкiвська область Долинський 
смт.Вигода Д.Галицького, буд.63 

5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03477) 61035 61035 

6. Адреса електронної пошти Liliana_uniplyt@ukr.net 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
Рiшення єдиного акцiонера ПрАТ "Вигодський 
лiсокомбiнат"  №1/2020 від 25.11.2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

  

www.uniplyt.com.ua  01.12.2020 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам 
емітента в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

 

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

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

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки 
товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав 
судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 
Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам 
емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних 
зборах емiтента"  не включена до складу рiчної iнформацiї - у емiтента немає будь-яких обмеженнь прав участi та 
голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу 
та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 
меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен 
протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими 
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав 
та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає 
у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена 
до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за 
якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу 
рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом 
звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" 
не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової 
звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство 
не проходило аудит фiнансової звiтностi. 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого 
емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента 
вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань 
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "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" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - 
на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акцiонерне товариство "Вигодський 
лiсокомбiнат" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ" Вигодський лісокомбінат" 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.12.1991 

4. Територія (область)  Iвано-Франкiвська область 

5. Статутний капітал (грн.)  1199342.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 10 

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

68.2  Здавання в оренду нерухомого майна 

      

      

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 Обласне управлiння ощадного банку м. Iвано-
Франкiвськ 

2)  МФО банку  336503 

3)  IBAN  UA803365030000002600930114141 

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

   

5)  МФО банку    

6)  IBAN    

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Наказом Мiнiстерства промисловистi України вiд 18.05.1994р №152 Вигодський 
державний лiсокомбiнат перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Вигодський 
лiсокомбiнат". Змін в організаційній структурі Приватного акціонерного товариства 
"Вигодський лісокомбінат" відповідно до попередніх звітних періодів не було. В 
структурi Товариства дочiрних пiдприємств,фiлiй, представництв та iнших 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 8 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 
(осiб): ____ Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 
часу (дня, тижня) (осiб): 2 
Фонд оплати працi: 41,6 тис.грн. У звiтному перiодi розмiр фонду оплати працi 
вiдносно попереднього року зменшився/збільшився на 0,8 тис.грн, що складає 2 %. 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.  
 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, підприємствами та 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь-якi пропозицiї, щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,протягом звiтного 
перiоду вiдсутнi. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облiкова полiтика товариства визначена наказом  Закону України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р.№ 996-XiV.Основнi засоби 
облiковуються по первiснiй вартостi з урахуванням зносу.До основних засобiв 
вiдносяться необоротнi матерiальнi активи строком експлуатацiї бiльше одного року. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за податковим методом. Строк 
амортизацiї нематерiальних активiв визначається строком їх користування. 
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. В складi 
малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображаються предмети, строк 
корисного використання яких не перевищує бiльше одного року i вартiсть яких не 
перевищує 1000 грн.Амортизацiя МНМА нараховується у розмiрi 100% їх вартостi. 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
 
Основними видами дiяльностi товариства є надання послуг по орендi примiщень та 
майна. 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi 5 рокiв вiдчужено активiв на 2957 тис.грн. Придбано на суму 3 тис. грн. 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Станом на 31.12.2019р.Товариство має основнi засоби невиробничого призначення. 
Умови використання основних засобiв нормальнi. 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
На діяльність емітента впливає нестабiльна економiчна полiтика. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Фiнансування дiльностi проводиться за рахунок власних коштiв. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
на підприємстві немає.Всi укладенi договори виконуються вчасно. 
 



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Емiтент не планує протягом найближчого перiоду розширювати виробництво та 
здiйснювати реконструкцiю. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Емiтент протягом звiтного перiоду не проводив досліджень та розробок. Вiдповiдно 
кошти не витрачалися. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
На ПрАТ "Вигодський лiсокомбiнат" є в наявностi примiщення. Пiдприємство 
забезпечене всiма видами енергопостачання, зв'язком, зручним транспортним 
сполученням, квалiфiкованими кадрами. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Загальнi збори акцiонерiв 

Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. 
Правомочнiсть Загальних зборiв та прийнятих ними 

рiшень, порядок та строки їх скликання, порядок 
проведення Загальних зборiв визначаються вiдповiдно до 
чинного законодавства України та цього Статуту. Зaгaльнi 

збори мають право приймати рiшення з ycix питань 
дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що згiдно з 

цим Статутом належать до компетенцiї Наглядової ради та 
Виконавчого органу чи переданi 3агальними зборами до 

компетенцiї Наглядової ради та Виконавчого органу. 

Компетенцiя органiв Товариства визначається рiшеннями вiдповiдних органiв 
управлiння Товариства i фiксується в Статутi та iнших внутрiшнiх нормативних 

документах Товариства. Рiшення про змiну компетенцiї органiв Товариства 
приймаються загальними зборами акцiонерiв Товариства з урахуванням вимог 

чинного законодавства. 

Наглядова Рада Товариства 

Голова Наглядової ради Товариства та члени Наглядової 
ради Товариства. Наглядова Рада Товариства обирається 
загальними зборами строком на 3 роки у КIЛЬКОСТI 3 

осiб. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або 
особи, якi представляють їхнi iнтереси. Членом Наглядової 

ради Товариства може бути лише фiзична особа. До 
складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, 

якi представляють їхнi iнтереси та/або незалежнi 
директори. Голова Наглядової Ради Товариства обирається 

членами Наглядової Ради з їх числа простою бiльшiстю 
голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради 

Голова Наглядової ради Лiтвiнов Сергiй Олексiйович, Члени  Наглядової ради 
Моренко Вячеслав Анатолiйович, Коломiєць Анатолiй Анатолiйович 

Виконавчий орган - Генеральний 
директор 

Генеральний директор одноосібний керівник  
призначається Наглядовою радою Товариства. 

Повноваження Генерального директора припиняються за 
рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям 

рiшення про призначення  нового Генерального директора 
або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його 

повноваження. 

Генеральний директор Пенгрин Лiлiана Йосипiвна 

Ревізійна комісія 

Ревізійна комісія в складі 3 осіб обирається Загальними 
зборами строком на 5 рокiв. Ревізійна комісія в 

обираються з числа акцiонерiв або осiб, якi представляють 
їхнi iнтереси 

Голова ревiзiйної комiсiї Гурко Володимир Анатолiйович, Члени ревiзiйної комiсiї  
Манасьян Павло Акопович, Дубас Юрiй Володимирович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Пенгрин Лiлiана Йосипiвна 

3) Рік народження 1986 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 15 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Унiплит" 
30905968 
начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Унiплит" 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

23.11.2015 до переобрання 

8) Опис    Генеральний директор свої посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства.Винагороду, в 
тому числi в натуральнiй формi, не отримувала.Загальний стаж роботи 15 років.Змiн у персональному 
складi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - Член 
Наглядової ради ПАТ "Вигодський лiсокомбiнат",начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Унiплит". 
 

1) Посада Головний Бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Дякiв Надiя Григорiвна 

3) Рік народження 1951 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 24 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "Вигодський лiсокомбiнат" 
00274232 
ПрАТ "Вигодський лiсокомбiнат", головний бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.01.1995 до переобрання 

8) Опис    Головний Бухгалтер Дякiв Надiя Григорiвна свої посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту 
товариства та чинного законодавства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не отримувала.Змiн у 
персональному складi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний 
стаж 36 років. 
 

1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Моренко Вячеслав Анатолiйович 

3) Рік народження 1969 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 15 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ"Унiплит" 
30905968 
ТОВ"Унiплит", комерцiйний директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 3 роки 

8) Опис    Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, в тому числi у натуральнiй формi ,не отримує. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж 28 рокiв Попередня посада 
-комерцiйний директор ТОВ"Унiплит".Змiн у персональному складi не було. 
 

1) Посада Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Лiтвiнов Сергiй Олексiйович 

3) Рік народження 1969 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 17 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Уніплит" 
30905868 
Консультант з інвестиційних проектів 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 3 роки 

8) Опис    Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю 
контролюючого органу товариства, який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист 
прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту 
Товариства. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя дiяльностi Наглядової ради для належного 
виконання Радою своїх функцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв, у тому числi у натуральнiй 
формi, як голови Наглядової ради не отримує. Загальний стаж - 28 рокiв.Змiн у персональному складi не 



було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Основне мiсце роботи - ТОВ 
"Унiплит", консультант з iнвестицiйних проектах (Iвано-Франкiвська обл. смт.Вигода). 
 

1) Посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Гурко Володимир Анатолiйович 

3) Рік народження 1965 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 16 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Унiплит" 
30905868 
консультант з економiчних питань 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 5 років 

8) Опис    Голова ревiзiйної комiсiї посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства.Винагороду, в 
тому числi в натуральнiй формi, не отримував.Загальний стаж 33 роки. Змiн у персональному складi не 
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Основне мiсце роботи - ТОВ 
"Унiплит", консультант з економiчних питань (Iвано-Франкiвська обл. смт.Вигода).  
 

1) Посада Член ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Манасьян Павло Акопович 

3) Рік народження 1969 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 14 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ВАТ "Грета" 
00153488 
заступник директора, консультант з економiчних питань 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 5 років 

8) Опис    Член Ревiзiйної комiсiї посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства. Винагороду, в тому 
числi в натуральнiй формi, не отримував.Змiн у персональному складi не було.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.Основне мiсце роботи -ВАТ "Грета", м.Дружкiвка, керiвник проектiв 
та програм. 
 
 

1) Посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Дубас Юрiй Володимирович 

3) Рік народження 1979 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 2 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТзОВ "Унiплит" 
30905968 
заступник директора з фiнансiв 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 5 років 

8) Опис    Член Ревiзiйної комiсiї посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства. Винагороду, в тому 
числi в натуральнiй формi, не отримував.Загальний стаж 19 рокiв Змiн у персональному складi не 
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює ТзОВ "Унiплит", заступник 
директора з фiнансiв (Iвано-франкiвська обл., Долинський р-н, смт Вигода). 
 

1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Коломiєць Анатолiй Анатолiйович 

3) Рік народження 0 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 22 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Унiплит" 
30905968 
Директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

27.04.2017 3 роки 

8) Опис    Член Наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту товариства.Винагороду, в 
тому числi в натуральнiй формi, не отримував.Загальний стаж 27 рокiв Змiн у персональному складi не 
було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Головний Бухгалтер Дякiв Надiя Григорiвна 1575 0.001313 1575 0 

Член Наглядової ради Моренко Вячеслав Анатолiйович 1000000 0.83379 1000000 0 

Голова Наглядової ради Лiтвiнов Сергiй Олексiйович 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Гурко Володимир Анатолiйович 348849 0.290867 348849 0 

Член ревiзiйної комiсiї Манасьян Павло Акопович 348849 0.290867 348849 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Дубас Юрiй Володимирович 0 0 0 0 

Генеральний директор Пенгрин Лiлiана Йосипiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Коломiєць Анатолiй Анатолiйович 0 0 0 0 

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

 

Найменування юридичної особи засновника 
та/або учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать 
засновнику та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Юридичнi особи - 1 особа - УКРАЇНА - Харкiвська область - - -   0.003980000000 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Унiверсал" 

21246490 
61000 Харкiвська область - м.Харкiв 

провулок Артюхівський, буд. 38 
 87.351793000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать 
засновнику та/або учаснику (від загальної 

кількості) 

Фiзичнi особи - 3172 чоловiк  12.644227000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно за основними видами діяльності: НАДАННЯ В 
ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА. Для подальшого 
розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, провести капітальний ремонт власних приміщень, що 
передаються в оренду та розширити базу платоспроможних клієнтів. Подальший розвиток Товариства прямо 
залежить від цін на енергоносії, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх 
збільшені у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за 
рахунок проведення капітального ремонту приміщень та розширення клієнтської бази емітента тощо. 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного нерухомого майна. 
Основними споживачами даної послуги є місцеві підприємства та підприємці, які використовують надане майно  у 
своїй господарської діяльності, для розміщення офісів та виробничих приміщень. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його 
активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає. 

 
1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 
прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 

 
Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними 
змінами, зокрема зниження попиту на послугу; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на 
товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є 
надання в оренду приміщень та майна по передоплаті. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, погіршення економічного стану у 
країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну 
послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при 
здійснені господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових 
потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Принципи корпоративного управління "АВС" затверджені протоколом №22 Загальних зборів акціонерів від 10 
квітня 2012 року. Ці Принципи розроблені відповідно до чинного законодавства України та Принципів 
корпоративного управління України, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
України. Положення визначає сутність і важливість корпоративного управління та їх вплив на успішну діяльність 
товариства. Принципи затверджуються Вищим органом Товариства та можуть бути змінені та доповнені лише 
ними. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Емітент не приймав рішень про добровільне застосовування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, 
об'єднання юридичних осіб або іншого (інших) кодексів корпоративного управління 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління Емітентом не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Емітент не відхиляється від принципів власного Кодексу корпоративного управління, яким Товариство та його 
посадові особи користуються. Дотримання принципів корпоративного управління в Товаристві також 
забезпечується шляхом виконання норм чинного законодавства України, установчих документів та внутрішніх 
наказів, прийнятих на їх реалізацію та виконання. Система відносин корпоративного управління здійснюється 
відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України 
"Про акціонерні товариства", Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" тощо, Статуту Товариства, 
рішень Загальних зборів Товариства, розпоряджень і наказів голови правління. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Річні Позачергові 

X   
Дата проведення 26.04.2019 

Кворум зборів 87.4 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 
Рiшення: 
Обрати лiчильну комiсiю в складi: 
Головата Мар'яна Миколаївна - Голова комiсiї, Кiс Микола Романович - член комiсiї, Симчич Iванна Романiвна 
- член Комiсiї.  
2. Про затвердження регламенту Загальних зборiв. 
Рiшення: 
Затвердити  наступний регламент Загальних зборiв акцiонерiв: для доповiдей  - до 10 хв., для виступiв, запитань 
- до 3 хв та голосування проводити за принципом "одна акцiя - один голос" за допомогою бюлетенiв для 
голосування. 
3. Розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
Рiшення: 
1.Звiт генерального директора про результати фiнансово- господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк 
затвердити. 
2.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту генерального директора про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 
4.Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та 
затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
Рiшення: 
1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк. 
2.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  
5.Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та 
затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
Рiшення: 
1.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про дiяльнiсть за 2018 рiк. 
2.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства за 2018 рiк.  
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. 
Рiшення: 
Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк затвердити.  
7.    Розподiл  прибутку i збиткiв Товариства за 2018 р. 
Рiшення: 
Розподiл прибутку не проводити в зв'язку з його вiдсутнiстю. Не перекритий збиток 2018 року погасити 
прибутками майбутнiх перiодiв. 
8.Про затвердження вчинених у 2018 роцi  правочинiв та попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством  у 2019 роцi. 
Рiшення: 
Надати попередню згоду на  вчинення значних правочинiв Товариством протягом одного року з дати прийняття 
даного рiшення,характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину перевищуватиме 25% вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також правочинiв, якi вчинятимуться за окремим рiшенням 
Наглядової ради зокрема, однак не виключено кредитних договорiв, генеральних кредитних угод, договорiв 
застави, iпотечних договорiв, договорiв та генеральних угод про проведення операцiй з врахування, 
авалювання, iнкасування, домiциляцiї векселiв, договорiв порук, договорiв про надання гарантiй, договорiв 
факторингу (у тому числi договорiв про внесення змiн та доповнень до договорiв, угод, контрактiв, договорiв 
про внесення змiн до дiючих Договорiв iпотеки/застави, договорiв поруки укладених з АТ "Укрексiмбанк", 
сукупною граничною вартiстю 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень та з граничною вартiстю кожного 
правочину не вище 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень. 
 
9.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту 
Товариства. Уповноваження особи здiйснити державну реєстрацiю статуту Товариства у новiй редакцiї. 
Рiшення: 
Внести змiни до статуту Товариства та затвердити статут  приватного акцiонерного товариства "Вигодський 
лiсокомбiнат" в новiй редакцiї. Уповноважити голову та секретаря загальних зборiв Товариства пiдписати  
статут  приватного акцiонерного товариства "Вигодський лiсокомбiнат" в новiй редакцiї.   Уповноважити 
генерального директора  Товариства  здiйснити  державну реєстрацiю статуту Товариства в новiй редакцiї. 
Порядок денний був складений та затверджений Наглядовою радою. Пропозицiй вiд акцiонерiв не 
поступало.Результати розгляду питань порядку денного - всi питання порядку денного були розглянутi та 
прийнятi одноголосно. 

 



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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше данi вiдсутнi 

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
голосуючих акцій 

  X 

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

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 

Інше данi вiдсутнi 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше ЕМIТЕНТ   ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ НЕ СКЛИКАВ 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 
Наглядова рада   X 
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

ЕМIТЕНТ   ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ 
НЕ СКЛИКАВ 

Інше (зазначити) ЕМIТЕНТ   ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ НЕ СКЛИКАВ 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : ЕМIТЕНТ   
ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ НЕ СКЛИКАВ 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
ЕМIТЕНТ   ПОЗАЧЕРГОВI ЗБОРИ НЕ СКЛИКАВ 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад 
наглядової ради 

Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Лiтвiнов Сергiй 
Олексiйович  

X   Повноваження Голови Наглядової ради полягає у здiйсненнi 
керiвництва дiяльнiстю контролюючого органу товариства, 

який в свою чергу здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння 
та захист прав акцiонерiв товариства. Обов`язки виконує 

колегiально у складi Наглядової ради, вiдповiдно до статуту 
Товариства. Обов'язками голови Наглядової ради є координацiя 

дiяльностi Наглядової ради для належного виконання Радою 
своїх функцiй. Винагороду за виконання посадових обов'язкiв в 
тому числi у натуральнiй формi, як голови Наглядової ради не 

отримує. Загальний стаж - 28 рокiв.Змiн у персональному 
складi не було.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має.Основне мiсце роботи - ТОВ "Унiплит", 
консультант по iнвестицiйних проектах (Iвано-Франкiвська 

обл. смт.Вигода). 

 
Моренко Вячеслав 

Анатолiйович 
X  Член Наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно 

Статуту товариства. Винагороду за виконання посадових 
обов'язкiв, в тому числi у натуральнiй формi, не отримує. 

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не 
має.Загальний стаж 28 рокiв Попередня посада- комерцiйний 

директор ТОВ"Унiплит".Змiн у персональному складi не було. 
Коломiєць Анатолiй 

Анатолiйович 
X  Член Наглядової ради свої посадовi обов'язки виконує згiдно 

Статуту товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй 
формi, не отримував.Загальний стаж 27 рокiв Змiн у 

персональному складi не було.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

 
 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
Протягом звітного періоду відбулось засідання Наглядової ради, на якому було прийнято рішення про проведення 
Загальних зборів акціонерів, визначено дату і місце таких зборів та затверджено порядок денний. У звітному 
періоду проблемних питань та питань, вирішення яких відноситься до компетенції Наглядової рали не виникало, 
тому більше засідань Наглядова рада не проводила. 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
  
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  

 Так Ні Персональний склад комітетів 

З питань аудиту   X   

З питань призначень                      X   

З винагород   X   

Інші (запишіть)                                        
в   складi наглядової ради 
комiтети не створювалися 

  

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
в   складi наглядової ради комiтети не створювалися 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

в   складi наглядової ради комiтети не створювалися 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

  

 
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)                                                                          данi вiдсутнi 

 
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)                                                                          данi вiдсутнi 

 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     данi вiдсутнi 

 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор  Пенгрин Ліліана Йосипівна 
 

Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління 
поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та 

Положення про виконавчий орган Генеральний директор свої 
посадовi обов'язки виконує згiдно Статуту 

товариства.Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не 
отримувала.Загальний стаж роботи 15 років.Змiн у 

персональному складi не було.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi посади - Член 
Наглядової ради ПрАТ "Вигодський лiсокомбiнат",начальник 

юридичного вiддiлу ТОВ "Унiплит". 
 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих 
на них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

  

Оцінка роботи виконавчого 
органу 

  

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної 
статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Згідно Статуту 
Товариства кількість членів Наглядова Рада визначається загальними зборами. Генеральний директор підзвітний 
Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені 
акціонерного Товариства, здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю 
Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Ні Ні 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 Ні 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 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Ні Ні Ні Так 

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                        данi вiдсутнi 

 



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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Так Так Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Інше (зазначити)                                        данi вiдсутнi 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        данi вiдсутнi 

 



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

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Унiверсал" 
21246490 

87.351793 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Генеральний директор призначається та звільняється рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства. За Статутом Товариства Генеральний директор призначається  за рішенням Наглядової 
ради. Члени Наглядової Ради Товариства призначається на строк до наступних річних зборів . До складу 
Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової 
Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або 
переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів 
Товариства. За Статутом Товариства повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за 
умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена 
Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, 
визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним 
Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Голова 
Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від 
кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової 
Ради. Ревізйна комісія обирається строком на 3 роки загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів 
Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Члени Ревізійної комісї можуть бути 
відкликаниі достроково або переобрані після закінчення строку, на який вони обиралися, виключно загальними 
зборами Товариства. Головний бухгалтер призначається та звільняється згідно з наказом директора 
Товариства.Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення на товаристві не передбачається. 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної 
статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До 
повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та 
Положенням "Про Наглядову раду" належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів 
акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність 
товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж 
раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов 
контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що 
укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 
та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради 
згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та 
відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням 
про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який 
затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Генерального директора належить 
вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, КРІМ питань, що належать до 
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і 
Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені акціонерного Товариства у 
межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Генеральний директор на вимогу державних органів, 
посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про 
діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права 
та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну 
комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 
фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження 
достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час 
провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 
та подання звітності. Відповідно до посадової інструкції Головного бухгалтера Товариства, Гол.бухгалтер має 
право: Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах зі 
структурними підрозділами та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. В межах своєї 
компетенції підписувати та візувати документи. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами 
підприємства, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії та не вимагають 
рішення керівника підприємства. Вносити на розгляд керівника підприємства пропозиції по вдосконаленню 
роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією. Вносити пропозиції керівнику підприємства: 
про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб за результатами перевірок; 
про заохочення працівників, що відзначилися. В межах своєї компетенції повідомляти керівнику підприємства про 
всі виявлені недоліки в діяльності підприємства та вносити пропозиції щодо їх усунення. Вимагати та отримувати 
у керівників структурних підрозділів та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання його 
посадових обов'язків. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до виконання покладених на нього 
завдань.Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків і реалізації прав, 
що передбачені цією посадовою інструкцією. 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
з надання впевненості щодо стану  корпоративного управління ПрАТ "Вигодський лісокомбінат " 
  
Керівництву ПрАТ "Вигодський лісокомбінат" 
 
Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401  Закону України 
"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципів корпоративного управління, 
затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених  цими 
законодавчими актами. Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей. 
 
Критерії, за допомогою яких оцінено предмет перевірки - вимоги 
 
Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 та статтi 401  Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про 
акціонерні товариства" зі змінами та доповненнями, Принципів корпоративного управління, затверджених 
рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955, Статуту Товариства, Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, 
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та 
надання впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 
08.06.2018 року №361 , та з урахуванням iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового 
ринку.     
Висловлення думки щодо інформації зазначеної у "Звіті про корпоративне управління" 
 Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ " Вигодський лісокомбінат " 
складеного на 31грудня 2019 року за 2019 рiк, а саме:  
- щодо зазначених посилань на внутрiшнi документи ПрАТ " Вигодський лісокомбінат "з органiзацiї 
корпоративного управлiння ;  
- щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд положень Кодексу корпоративного управлiння;  
- щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПрАТ" Вигодський лісокомбінат 
"  та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення;  
- щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу ПрАТ 
" Вигодський лісокомбінат " , їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на 
них рiшеннях. 
 Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатнi та 
вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне 
управлiння ПрАТ" Вигодський лісокомбінат "  щодо таких питань, як:  
- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 
 - щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;  
- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента;  
- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 
 - щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента  у всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених 
критерiїв є достовiрною та викладено емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 Закону України "Про цiннi 
папери та фондовий ринок" вiд вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями.  
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, 
що ПрАТ " Вигодський лісокомбінат "   не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 та статтi 401 
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та 
доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 року 
№955. 
      Відповідальність за підготовку та достовірність первинних документів, представлених для аудиторської 
перевірки , покладається на управлінський персонал ПрАТ " Вигодський лісокомбінат ". У наші обов'язки, 
обов'язки аудиторів, входить висловлення думки і подання аудиторського висновку на підставі  аудиторської 
перевірки представлених документів. 
 
Аудиторська перевірка проведена у відповідності до вимог Міжнародних Стандартів аудиту(зокрема Міжнародних 
стандартів з надання впевненості МСЗНВ 3000-3999), Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок. 
 
    Застосовуючи тестування та аналіз наданих первинних документів, пов'язаних із предметом аудиту , вважаємо 
що зібрана інформація є достатньою для складання аудиторського звіту у відповідності до мети його проведення. 
 
 
 
За наслідками аудиторської перевірки встановлено: 
 
 Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі системи внутрішнього 
контролю, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють 



сформувати судження, щодо відповідності системи корпоративного управління у Товаристві, вимогам п.3 ст.401 
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та вимогам Статуту, а саме: 
 
" в процесах корпоративного управління Товариство користується принципами корпоративного управління 
затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку( рішення№ 955 від 22.07.2014 року). 
Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характер та розраховані на добровільне 
застосування. Головним стимулом щодо їх дотримання товариством є економічна доцільність та об'єктивно 
існуючі вимоги ринку щодо залучення інвестицій. У Товаристві  відсутній власний кодекс корпоративного 
управління проте управлінський апарат Товариства впроваджує принципи корпоративного управління шляхом: 
" повсякденного добровільного застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного 
управління; 
" включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів; 
" розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів або аргументування 
причин відхилення від викладених у них рекомендацій. 
  Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно 
від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів. 
" у звіті про корпоративне управління за 2019 рік достовірно надано інформацію про проведення загальних 
зборів акціонерів, загальний опис прийнятих на зборах рішень та про персональний склад наглядової ради та 
виконавчого органу Товариства.У звітному періоді загальні збори акціонерів проведені   27 квітня 2019 року, 
повноваження членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства чинні; 
 
" статутними документами  Товариства не передбачено системи внутрішнього контролю.  Відповідно 
аудитори висловлюють думку із застереженням, щодо системи внутрішнього контролю, оскільки дана робота у 
Товаристві не проводиться; 
 
" на нашу думку інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 
пакета акцій емітента, щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, а 
також порядок призначення, звільнення та повноваження посадових осіб у звіті про корпоративне управління за 
2019 рік в усіх суттєвих аспектах відображена достовірно. 
 
 
 
Директор аудиторської фірми        
"ІФ-аудит"(сертифікат № 001422)     _____________       М. Мосійчук   
"19"листопада 2020 року  
76019, м.Івано- Франківськ, вул.П.Мирного,8        
 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Унiверсал" 

21246490 
Україна 61000 Харкiвська область - 
м.Харкiв провулок Артюхівський, 

буд. 38 
104764718 87.351793 104764718 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 104764718 87.351793170008 104764718 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або 
клас акцій 

Кількість 
акцій (шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акції прості 
іменні 

119934250 0.01 

Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним 
Товариством; - на отримання ДИВІДЕНДІВ; - на отримання у разi лiквiдацiї 
Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про 

господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство 
зобовязане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, 
протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати 

особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів 
управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, 

визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція 
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на 

Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику 
простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством 

прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості 
простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним 

законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. 

Емiтент не здiйснював публiчної 
пропозицiї, допуску до торгiв на 

фондовiй бiржi в частинi включення до 
бiржового реєстру не було. 

Додаткового випуску акцiй протягом 
звiтного перiоду Емiтент не здiйснював 



Акціонери Товариства зобовязані: - додержуватися установчих документів 
Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів 

управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобовязання перед 
Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У 
випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним 

законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють 
порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення 

комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити 
вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим 

установчими документами Товариства або договором купівлі- продажу; - всебічно 
сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це 

передбачено чинним 

Примітки  

 

XI. 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 

14.12.2010 62/09/1/10 
Iвано-Франкiвське 

ТУ ДКЦПФР 
UA4000175921 

Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.01 119934250 1199342.50 
100.000000000

000 

Опис 
Емiтент не здiйснював торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках.Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах 
вiдсутнi.Акцiї емiтента ромiщенi повнiстю.У звiтному перiодi емiтент не проводив додаткову емiсiю. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.12.2010 62/09/1/10 UA4000175921 119934250 1199342.50 111577599 8356651 0 

Опис 

Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 
06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею 
договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в 
іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом 
депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на 
свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються 
при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи після 11.10.2013 
року, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участi на загальних зборах емітента 
встановлюються відповідно чинного законодавства України. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 742.000 500.000 0.000 0.000 742.000 500.000 

- будівлі та споруди 742.000 500.000 0.000 0.000 742.000 500.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

2. Невиробничого призначення 387.000 346.000 0.000 0.000 387.000 346.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 387.000 346.000 0.000 0.000 387.000 346.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1129.000 846.000 0.000 0.000 1129.000 846.000 

 
Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець року становить 4887,9 
тис.грн, знос - 4042,3 тис.грн. Ступiнь зносу становить -82,7 %.  Змiни у вартостi 
основних засобiв обумовлена   нарахованою амортизацiєю.   Орендованих основних 
засобiв немає. Арешту на основнi засоби не було. Правочинiв щодо основних засобiв 
не було.    Товариство користується основними засобами на таких умовах: 
використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення 
виробничої дiяльностi Товариства. Термiни використання основних засобiв - до 
повного зношення. Обмежень на використання основних засобiв немає.  Спосiб 
утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, 
їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних 
засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 12580.8 12937.3 

Статутний капітал (тис.грн.) 1199.3 1199.3 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1199.3 1199.3 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого 
Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих 
активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - 
різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими 
особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(12580.800 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(1199.300 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 88.80 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 618.20 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 707.00 Х Х 

Опис д/в 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "IФ-аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

22196268 

Місцезнаходження 76019 Україна - м.Iвано-Франкiвськ вул.П.Мирного, 8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

1060 

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 0(3422)   45032 
Факс 0(3422)   45032 
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 
Опис Данi вiдсутнi 

 
 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Онiкс-IВА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24680821 

Місцезнаходження 76019 Україна Iвано-Франкiвська м.Iвано-Франкiвськ Василiянок, буд.22 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ №263370 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

24.09.2013 

Міжміський код та телефон 0342 75-11-65 
Факс 0342 765-11-65 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Опис д/в 

 
 

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 
 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 



Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до 

НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 
 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 
 
 



 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Вигодський 
лiсокомбiнат" 

за ЄДРПОУ 00274232 

Територія  Iвано-Франкiвська область за КОАТУУ 262205530 
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне акцiонерне 
товариство 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  Здавання в оренду нерухомого майна за КВЕД 68.2 
Середня кількість працівників  10   
Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   
Адреса 77552 Iвано-Франкiвська область смт.Вигода Д.Галицького, буд.63 
(03477) 61035 
 
 

  

 

 
1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  

Форма № 1-м  
   

 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

               І. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 229.1 229.1 
Основні засоби:  1010 1129.1 845.6 

первісна вартість 1011 5208.1 4887.9 
знос 1012 ( 4079.0 ) ( 4042.3 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 11900.5 11900.5 
Інші необоротні активи 1090 53.0 36.2 

Усього за розділом І 1095 13311.7 13011.4 

              II. Оборотні активи    
Запаси: 1100 4.0 3.9 
у тому числі готова продукція 1103 -- -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 193.1 138.8 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9.1 14.5 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 38.7 25.5 
Витрати майбутніх періодів 1170 1.8 0.6 
Інші оборотні активи 1190 36.8 93.1 

Усього за розділом II 1195 283.5 276.4 

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 

Баланс 1300 13595.2 13287.8 
 
 
  

Код за ДКУД 1801006 



 
 
 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

періоду 
1 2 3 4 

І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1199.3 1199.3 
Додатковий капітал 1410 21993.1 21993.1 
Резервний капітал 1415 -- -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 ( 10255.1 ) ( 10611.6 ) 
Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 

Усього за розділом І 1495 12937.3 12580.8 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 
та забезпечення 

1595 -- -- 

III. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 1600 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за : 
      довгостроковими зобов'язаннями 

1610 225.0 -- 

      за товари, роботи, послуги 1615 23.7 6.8 
      розрахунками з бюджетом 1620 161.4 88.8 
      у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
       розрахунками зі страхування 1625 -- 11.6 
      розрахунками з оплати праці 1630 26.6 45.7 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 221.2 554.1 

Усього за розділом IІІ 1695 657.9 707.0 

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

1700 -- -- 

Баланс 1900 13595.2 13287.8 

 
 
  
 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
 за рік 2019  рік 

Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1713.7 2132.1 
Інші операційні доходи 2120 -- 0.3 
Інші доходи 2240 -- -- 
Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 1713.7 2132.4 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 217.1 ) ( 233.9 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 1819.9 ) ( 1919.3 ) 
Інші витрати 2270 ( 33.2 ) (    --    ) 
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 2070.2 ) ( 2153.2 ) 
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 -356.5 -20.8 
Податок на прибуток 2300 (    --    ) (    --    ) 
Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 -356.5 -20.8 

 
  
 

Генеральний директор ________________ Пенгрин Л.Й. 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Дякiв Н.Г. 
 (підпис)  

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про 
те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського 
обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 
містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та 
збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової 
звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і 
здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у 
рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у 
своїй господарській діяльності. 
  
 

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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

26.04.2019 02.05.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                  

 
 


