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ЗВІТ ПРАВЛІННЯ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК 

 

Загальний аналіз умов ведення бізнесу в Україні у минулому році 

однозначно показує об'єктивну обмеженість можливостей для розвитку 

підприємств. Серед викликів, з якими зіткнулась економіка нашої країни, є 

значні внутрішні проблеми − стрімке згортання попиту внаслідок інфляції, 

скорочення експорту та імпорту (за даними Держстату експорт та імпорт у 

минулому році скоротились на 31% та 32% відповідно), конфлікт на сході, 

політична криза у владі. Крім цього зовнішні економічні чинники також 

здійснювали негативний вплив на вітчизняну економіку. Низькі показники 

економічного зростання розвинених держав не дозволили забезпечити 

стійке відновлення глобального ринку праці та збільшення чисельності 

робочих місць. Ескалація конфліктів на Близькому Сході, розпочаті 

обмежувальні заходи між РФ, США та ЄС у двосторонній торгівлі і 

фінансовій сфері також не сприяли перспективі відновлення глобальної 

економіки. 

За даними Держстату обсяг промислової продукції у 2015 р. в 

порівнянні з 2014 р. зменшився на 13%, що є навіть гірше, ніж 

минулорічний показник. У машинобудуванні падіння становить 15%, 

оборот роздрібної торгівлі впав на 21% в порівнянні з 2014 р. 

Не дивлячись на вкрай жорсткі реалії ведення бізнесу, керівництво 

Товариства намагалось використати усі можливості для просування та 

розвитку нових проектів, переформатування підприємств та працівників 

концерну на ефективне використання наявних ресурсів, активний пошук 

замовлень, командну роботу. 

Результатом кропіткої праці робітників, спеціалістів та управлінців 

Товариства стало збільшення у 1,5 рази консолідованих обсягів діяльності. 

Загальна виручка від реалізації продукції концерну в 2015 р. склала 192 300 

тис. грн. Такий підсумок відображає перспективність обраного курсу, адже 



2 

його досягнуто у несприятливих умовах. Розвиток нових проектів вимагав 

залучення спеціалістів та активної участі усіх підприємств концерну. 

У таблиці подано інформацію про доходи від реалізації та фінансові 

результати найбільших підприємств Товариства. 

тис. грн.  

Назва підприємства 

Дохід від 

реалізації (без 

ПДВ) 

Фінансовий 

результат до 

оподаткування 

СП "Сферос-Електрон" 51087 7376 

СП "Електронтранс" 49726 0 

ФЛК "Електрон-Лізинг" 33010 6468 

Завод "Полімер-Електрон" 26710 566 

НВП "Карат" 10857 244 

Завод "Електронпобутприлад" 9085 572 

ДП "ЕлектронМаш" 3958 -3979 

ОКБ "Текон-Електрон" 2999 295 

Телевізійний завод "Електрон" 933 275 

 

Найбільш динамічний розвиток у минулому році отримав новий 

проект Товариства − виробництво та реалізація електротранспорту. В 

порівнянні з 2014 р. обсяги реалізації зросли більш, ніж у 2 рази. Вдалось 

досягти також беззбитковості, що принципово важливо для подальшого 

просування проекту. У минулому році підписано договори на поставку семи 

трамваїв у м. Київ та семи трамваїв у м. Львів (на сихівський маршрут). Два 

з київських трамваїв реалізовано вже наприкінці 2015 р. У 4-му кварталі 

минулого року поставлено у м. Львів також чотири тролейбуси та 

електробус. 

Електробус став революційною розробкою спеціалістів Товариства та 

науковців. Нам вдалось створити унікальний по технічним характеристикам 

продукт, в якому використані сучасні наукові підходи, та який здатен 

конкурувати з нечисленними європейськими аналогами. 
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Реалізуючи цільову програму Правління щодо локалізації 

виробництва транспорту, на Телевізійному заводі "Електрон" впроваджено 

новий напрямок діяльності – 

електронні системи 

управління. У звітному році 

розроблено та виготовлено 

CAN-систему керування 

низьковольтними колами 

тролейбусів та електробусів, 

CAN-систему керування 

тяговими акумуляторними 

батареями на електробусі, 

CAN-модулі керування електроприводами дверей на електробусі та трамваї. 

Згадані електроні системи реалізовані в трьох львівських тролейбусах і 

електробусі та п'ятисекційному київському трамваї. Дані розробки надали 

можливість відмовитись від імпортних систем та значно здешевити 

виробництво транспорту. 

Керівництвом Товариства продовжено роботу з просування 

транспорту на західний 

ринок. Серед активних 

заходів − участь у виставках, 

зустрічі з представниками 

потенційних замовників та 

інвесторів, створення спіль-

ного польсько-українського 

підприємства "Electron Po-

land", мета якого − вихід на 

ринок країн Євросоюзу та отримання Товариством необхідної сертифікації 

для постачання електронівського транспорту на зарубіжні ринки.  

У порівнянні з минулим роком Завод "Полімер-Електрон" збільшив 

обсяги діяльності у 1,8 рази. 

Ширококолійний трамвай "Електрон" 

у м. Київ 

Електробус у цеху заводу "Електронтранс" 
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Основним чинником зростання є укладення довгострокового договору 

із ТзОВ "Електролюкс 

Україна" на поставку пінопо-

лістирольних вкладишів. 

Порівнюючи із повною відсут-

ністю поставок пінополісти-

рольної продукції у 2014 р., у 

минулому році виручка склала 

8,4 млн. грн., що позитивно 

позначилось на фінансовому 

результаті підприємства. 

Завод "Полімер-Електрон" 

наростив обсяги також за іншими напрямками діяльності − пластмасовому 

та інструментальному виробництвах, послугах з транспортування 

електроенергії. 

ФЛК "Електрон-Лізинг" забезпечила зростання обсягів діяльності у 

1,4 рази в порівнянні з минулим роком. Основною статтею доходу компанії 

є надання в оперативний лізинг вільних незадіяних площ Товариства. Дохід 

від цього виду діяльності у минулому році зріс у 1,5 рази. Інші підприємства 

концерну, які мають вільні площі, також отримують доходи від оренди, 

проте як від неосновної діяльності (відображають їх у складі інших 

операційних доходів). Загальний дохід від надання в оренду вільних площ 

Товариства за 2015 р. становив 27,8 млн. грн., з яких 21,8 млн. грн. − доходи 

ФЛК "Електрон-Лізинг". 

Діяльність з надання послуг транспортування електроенергії також є 

одним з основних напрямків доходів ПАТ "Концерн-Електрон". У 

консолідованих обсягах цей вид діяльності займає 9% (18,2 млн. грн.). У 

минулому році такі послуги надано Заводом "Полімер-Електрон" на 7,8 млн. 

грн., ФЛК "Електрон-Лізинг" на 7,4 млн. грн., Заводом "Електрон-

побутприлад" на 1,7 млн. грн., ЗТТ "Електрон" на 1,3 млн. грн. 

Тролейбус "Електрон" на вулицях  

м. Львова 
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Заводом "ЕлектронМаш" у звітному році реалізовано 2 автомобілі 

швидкої медичної допомоги, 2 автомобілі для комунальних служб міста та 

спеціальний автомобіль "Хантер", що використовуватиметься лісниками, 

екологами та мисливцями у місцях з особливо важкими умовами 

пересування.  

Автомобіль "Хантер" добре зарекомендував себе з огляду на прохідні 

якості та технічні характерис-

тики при доланні крутих 

підйомів, а також на рівній 

трасі. Однак, у зв'язку із 

обмеженістю фінансових 

ресурсів для активного 

просування проекту з 

виробництва багатофункціо-

нальних автомобілів, розвиток 

цього напрямку призупинено до 

набрання портфелю замовлень. 

СП "Сферос-Електрон" продовжено роботу над спільним проектом із 

групою "Вебасто" − побудова нової технологічної лінії для виробництва 

теплообмінників, що дасть можливість значно збільшити обсяги діяльності. 

Проект розрахований на 10-15 років та є перспективним з точки зору 

загальної конкурентоспроможності продукції підприємства. Також 

спеціалістами СП "Сферос-Електрон" у 2015 р. створено прототип 

повітряного електропідігрівача PTC для використання, зокрема, на трамваях 

та тролейбусах, розроблено фронтальний підігрівач (фронтбокс) для 

автобусів довжиною 8-12 м. Експортна орієнтація підприємства сприяла 

досягненню позитивного фінансового результату, не дивлячись на значні 

валютні обмеження, запроваджені НБУ. 

Для НВП "Карат" минулий рік виявився непростим. Зважаючи на 

науково-дослідну орієнтацію підприємства, дуже відчутною виявилась 

загальна реорганізація міністерств, відомств, наукових установ, що 

Автомобіль "Хантер" на виставці 

"Львівський товаровиробник - 2015" 
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відбувалась у минулому році. У таких умовах керівництво НВП "Карат" 

спрямувало зусилля на реалізацію окремих контрактів із приватними 

замовниками. Були виконані, зокрема, науково-дослідні роботи з вивчення 

залежності двох- і чотирьохвалентних домішок на константу затухання 

Гільберта в тонких плівках рідкоземельного гранату (520 тис. грн.), з 

розроблення нових плівкових та об'ємних монокристалічних матеріалів для 

створення на їх основі елементів далекометричних систем та систем 

цілеспрямування (417 тис. грн.). Серед інших видів діяльності основними 

для НВП "Карат" у 2015 р. були: виготовлення монокристалічної продукції 

та заготовок оптичних елементів (3 млн. грн.), порізка, шліфовка та 

поліровка пластин кремнію і виробництво матеріалів побутової хімії (3,4 

млн. грн. − філія НТЦ "Мікроелектроніка"), виробництво металізованих 

керамічних пластин, виготовлення товстоплівкових паст (1,1 млн. грн. − 

філія "Мікротех-Карат"), надання послуг з нанесення методами вакуумного 

напилення металевих та багатошарових діелектричних, антивідбиваючих, 

захисних та інших покриттів на поверхні монокристалічних виробів. 

Завод "Електронпобутприлад" за звітний рік значно наростив обсяги 

діяльності. Зростання доходів в порівнянні з 2014 р. склало 153%. В 

основному зростання забезпечено збільшенням попиту на 

електром'ясорубки, які через значне обмеження імпорту та девальвацію 

гривні стали значно більш конкурентоспроможними. Ріст зафіксований 

також по інших напрямках діяльності заводу − виробництво 

електродвигунів малої потужності та штифтів для ТзОВ "Клінгспор". Завод 

"Електронпобутприлад" у звітному році активно брав участь у спільній 

роботі з локалізації виробництва електротранспорту. Підприємством 

продовжено освоєння виробництва мотор-колеса (мотору прямої дії), який 

має суттєві технічні переваги перед традиційним асинхронним тяговим 

двигуном з редуктором та дозволяє відійти від дорогих імпортних 

комплектуючих. Освоєно та розпочато виробництво ряду вузлів до візка 

трамваю − подушка букси, шарнір реактивної тяги для візка, нульовий 

контакт. Електробус отримав черв'ячний мотор-редуктор приводу дверей, 
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який також раніше замовлявся за кордоном. На тестування у Фінляндію 

відправлено розроблений заводом та встановлений на електронівських 

трамваях циліндричний мотор-редуктор для відкривання-закривання дверей 

з перспективою налагодження їх експортних поставок як готової продукції. 

Другий рік поспіль ОКБ "Текон-Електрон" показує позитивний 

фінансовий результат. Підприємством у звітному році виконано науково-

дослідні роботи спеціального спрямування на 3 млн. грн., що у 2,2 рази 

більше за рівень 2014 р. 

Показники звіту про фінансовий стан (балансу) та консолідованого 

звіту про фінансовий стан ПАТ "Концерн-Електрон" подано нижче. 
 

Звіт про фінансовий стан (баланс) 

та консолідований звіт про фінансовий стан 

ПАТ "Концерн-Електрон" за 2015 р. 

тис. грн.  

Стаття 
Баланс 

Консолідований 

баланс 

на поч. на кін. на поч. на кін. 

  Активи 
Необоротні активи 231 109 237 670 255 418 263 623 

Запаси 18 14 62 860 87 508 

Дебіторська заборгованість 42 219 129 316 35 042 32 178 

Грошові кошти 70 136 23 154 93 315 119 548 

Інші оборотні активи - - 1 446 1 410 

Усього активів 343 482 390 154 448 081 504 267 

  Пасиви 
Зареєстрований капітал 57 400 57 400 57 400 57 400 

Додатковий та вилучений капітал  240 522 240 480 216 119 216 077 

Резервний капітал 44 587 44 587 48 222 48 769 

Нерозподілений прибуток 336 1 007 21 104 21 228 

Неконтрольована частка - - -3 837 -3 150 

Кредити банків  - - 66 463 20 558 

Інші зобов'язання 637 46 680 42 610 143 385 

Усього пасивів 343 482 390 154 448 081 504 267 
 

Наглядова рада Товариства на підставі пропозиції Правління 

прийняла рішення щодо реорганізації ПХП "Електрон" шляхом приєднання 

до ФЛК "Електрон-Лізинг" з подальшим припиненням діяльності. Рішення 
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викликано втратою перспективи роботи підприємства, з метою 

недопущення збитків та більш ефективного використання основних засобів, 

що перебувають на балансі ПХП "Електрон". 

Показники звіту про фінансові результати та консолідованого звіту 

про фінансові результати Товариства подані нижче. 
 

Звіт про фінансові результати та консолідований звіт 

про фінансові результати ПАТ "Концерн-Електрон" за 2015 р. 

          тис. грн. 

Стаття 

Звіт про 

фінансові 

результати 

Консолідова-

ний звіт про 

фінрезультати 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів робіт, послуг) 
464 192 300 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
-452 -145 827 

Інші операційні доходи та витрати 4 042 4 646 

Адміністративні витрати та витрати збуту -11 445 -43 595 

Інші доходи та витрати 1 -279 

Фінансові доходи та витрати - -2 714 

Доходи (втрати) від участі в капіталі 8061 - 

Фінансові результати до оподаткування 671 4 531 

Податок на прибуток - -2 630 

Частка меншості - -1 230 

Чистий прибуток 671 671 

Чистий прибуток на одну просту акцію, 

грн. 
0,04 0,04 

 

Зростання рівня запасів та рівня поточних зобов'язань у минулому 

році викликано розширенням діяльності СП "Електронтранс". Значних змін 

у необоротних активах та капіталі не відбулось. Амортизація, нарахована 

підприємствами Товариства, вкладена у відновлення корпусів, виробничих 

площ Товариства. СП "Електронтранс" в якості капітальних інвестицій 

профінансовано розробку конструкторської документації на електробус, 

модернізацію трамваю. ДП "ЕлектронМаш" створено комплект технічної 

документації на нові модифікації спеціалізованих автомобілів. Серед 
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значних інвестицій також є придбання СП "Сферос-Електрон" сідельного 

тягача MAN (1,9 млн. грн.). 

 

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2016 р. 
 

Завданням 2016 р. залишається активне просування та реалізація 

міського транспорту, вирішення питань фінансування розвитку проекту, 

налагодження сталих логістичних ланцюгів з постачання комплектації від 

зовнішніх контрагентів, вдосконалення внутрішньої системи переміщення 

комплектуючих деталей, вузлів, модулів. 

З метою поглиблення рівня локалізації виробництва планується 

виготовлення на базі заводу "Електронпобутприлад" розробленого мотор-

колеса для трамваю, конструктивне пристосування візка трамваю та 

програмного забезпечення до нової концепції мотору, випробування та 

випуск транспортних одиниць із новим двигуном. Заплановано доробку та 

впровадження у виробництво системи FROST (нульовий контакт 

заземлення), яка встановлюється на кожне колесо трамваю та знімає високу 

напругу з рейок. Поставки системи планується розпочати вже на початку 

2016 р. 

Завод "Електронпобутприлад" також продовжить розширення сфери 

застосування двигунів малої потужності, зокрема планується встановлення 

двигунів ДПС у опалювачі тролейбусів.  

Телевізійний завод планує вдосконалення та розробку нових 

мультиплексних систем для транспорту, зокрема CAN-систем керування 

низьковольтними колами автобусів та трамваїв. 

СП "Сферос-Електрон" продовжить довготривалий проект із 

оновлення та вдосконалення конструкції підігрівачів. Планується розробити 

гібридний підігрівач Термо-Н електрика-дизель, повністю електричний 

підігрівач Термо-АС, новий підігрівач Термо-Е kurz з меншою потужністю 

для автобусів до 8 м. 

НВП "Карат" планує продовжити пошук замовників та партнерів для 

виконання науково-дослідних розробок у галузі матеріалознавства. З цією 
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метою підписано контракт на комерційній основі з Школою 

мікроелектроніки та твердотільної електроніки Університету електронної 

науки і техніки Китаю у галузі пошуку та досліджень товстих епітаксійних 

плівок на основі рідкоземельних залізних гранатів для НВЧ приладів. 

Інвестиційна політика Товариства у наступному році враховує 

необхідність акумулювання обігових коштів, зокрема для більш 

інтенсивного розвитку проекту із виробництва міського транспорту. 

Зростання обсягів замовлень спричиняє збільшення рівня запасів, 

дебіторської заборгованості. Внутрішнє фінансування Товариства при 

цьому залишається одним з пріоритетних шляхів. Одним із варіантів 

вирішення питання фінансування є авансування виробництва транспорту, 

однак ймовірним вбачається також залучення зовнішніх кредитних ресурсів. 

 

Президент-Голова Правління      Ю.Г. Бубес 

 

 

ЗВІТ І ВИСНОВКИ 

РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРЕВІРКИ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2015 РОЦІ 
 

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 

2015 р. проведена документальна ревізія. 

В процесі проведення зосереджено увагу на: 

− дотримання Правлінням та підприємствами вимог Статутів та 

законодавства;  

− стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності  і його 

відповідність діючим Стандартам;  

− ефективність використання фінансових ресурсів. 

За результатами ревізії складено Акт, з висновками якого ознайомлені 

Наглядова рада та Правління Товариства. Звіт та висновки будуть доведені 

зборам акціонерів.  
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У звітному періоді величина Статутного капіталу Товариства не 

змінилась і складає 57 400 000 грн.  

Щодо питань реєстрації та ведення рахунків акціонерів слід відмітити: 

− надалі депозитарієм залишається ПАТ "Національний депозитарій 

України" ( м. Київ , вул. Б.Грінченка, 3), код ЄДРПОУ 30370711 ; 

− обслуговування рахунків акціонерів (депозитарна установа-зберігач) 

за договором від 09.10.2015 року за № 5/Д-Е/2015 покладено Правлінням на 

ПАТ АКБ "Львів", код ЄДРПОУ 09801564.  

За даними консолідованого балансу підприємствами Товариства 

отримано прибуток в сумі  671 тис. грн.  

За рішенням  минулорічних Загальних зборів акціонерів відрахування 

в централізований фонд дивідендів не здійснювались.  

В придбання основних засобів вкладено 7 244 тис. грн., в поліпшення 

та модернізацію 7 424 тис. грн., фінансування нематеріальних активів 

складають 6 051 тис. грн.  

Середньозважена зарплата працівників  Товариства зросла на 18,4%. 

Ревізійна комісія стверджує відповідність діяльності Товариства 

вимогам його Статуту та законодавства України, достовірність фінансової 

звітності, достатній рівень фінансової стійкості і платоспроможності та 

пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити баланс та 

консолідований баланс ПАТ "Концерн-Електрон" за 2015 р. загальною 

валютою відповідно в сумі 390 154 тис. грн. та 504 267 тис. грн. 

 

Голова ревізійної комісії     М.С. Качмар 

 

 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  

В ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ 
 

У відповідності до Статуту Товариства звіт про діяльність Наглядової 

ради складений з дати проведення минулих Загальних зборів акціонерів 
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(25.04.2015 р.) по дату затвердження його на засіданні Ради (18.02.2016 р.) 

для представлення на розгляд Зборів. 

Для здійснення, покладених Статутом на Раду функцій, 

використовувались , як планові, так і позапланові засідання членів Ради, а 

також робочі контакти Голови  та інших членів Ради з членами Правління та 

відповідними посадовими особами Товариства. 

Згідно цього порядку проведено чотири планові засідання 

(28.05.2015 р., 03.09.2015 р., 20.11.2015 р., 18.02.2016 р.), на яких розглянуто 

і прийняті рішення щодо поточних підсумків діяльності Товариства за 1 

квартал, 6 місяців, 9 місяців та 2015 р. в цілому, підготовки до проведення 

Зборів акціонерів 23.04.2016 р., затвердження консолідованих планів за 

обсягами реалізації та прибутку Товариства на 2016 р. 

Крім того проведено шість позапланових засідань Ради, присвячених 

прийняттю рішень, щодо створення спільного підприємства за участю ПАТ 

"Концерн-Електрон" у республіці Польща для поглиблення співпраці з 

підприємствами Європейського Союзу та більш ефективного просування 

продукції Товариства на європейських ринках; створення консорціуму для 

фінансування Європейським банком реконструкції та розвитку закупівель 

трамваїв для ЛКП "Львівелектротранс"; затвердження оцінювача майна та 

затвердження ринкової вартості майна, яке надається в іпотеку для 

отримання кредитних ресурсів на виробництво трамваїв, тролейбусів, 

автобусів і т.ін.; надання згоди на укладання іпотечних договорів та 

договорів поруки; про зміну депозитарної установи обслуговування 

рахунків власників акцій ПАТ "Концерн-Електрон" та обрання ПАТ АКБ 

"Львів" в якості такої установи для відкриття нових рахунків акціонерів 

Товариства; змін персонального і посадового складу Правління; 

реорганізації ПХП "Електрон" шляхом приєднання до ФЛК "Електрон-

Лізинг" з метою підвищення ефективності використання майна Товариства. 

Рада відзначає, що для своєчасного прийняття нею рішень зі всіх 

вищезазначених питань інформація, яка надавалась Правлінням, була 
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повною і достовірною з обґрунтуванням необхідності здійснення заходів та 

всебічним аналізом очікуваних результатів. 

У підсумковому рішенні Ради щодо результатів діяльності Товариства 

у 2015 році зазначено таке: 

− відзначити, що за підсумками звітного року Правлінням досягнуто 

значного, в порівнянні з попереднім роком, поліпшення основних 

господарських і фінансових показників і зокрема: зростання обсягів 

діяльності на 66 млн. грн. або на 53%, збільшення консолідованих прибутків 

до оподаткування на 3.6 млн. грн.,  скорочення надлишкових операційних та 

інвестиційних витрат, успішне освоєння, виробництво та реалізація 

інноваційної та прибуткової продукції (трамваї, тролейбуси, електробус, 

електронні системи для транспорту), зростання виробництва традиційної 

для окремих підприємств продукції та послуг (СП ТОВ "Сферос-Електрон", 

ДП "Полімер-Електрон", Завод "ЕлектронМаш", НВП "Карат", ОКБ "Текон-

Електрон", ФЛК "Електрон-Лізинг", ТзОВ "Завод Електронпобутприлад"); 

− схвалити дії і заходи, проведенні Правлінням протягом звітного 

року, по забезпеченню обсягів реалізації продукції у 2016 р. 

Рада оцінює фінансовий стан Товариства за підсумками 2015 р., як, 

відносно стабільний і такий, що не несе в собі ніяких ознак 

неплатоспроможності. 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ  

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ 
 

1. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2015 рік. 

Проект рішення:  

1.1. Затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 

2015 рік. 

Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі: 

− баланс Товариства та консолідований баланс станом на 31.12.2015 року; 
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− звіт та консолідований звіт про фінансові результати діяльності 

Товариства за 2015 рік. 

1.2. Схвалити укладені Товариством у 2015 році договори, угоди, 

контракти  згідно з переліком (додається). 

1.3. Враховуючи необхідність у 2016 році участі ПАТ "Концерн-

Електрон", його дочірніх підприємств та підприємств, в яких Товариство має 

істотну участь (надалі Підприємства) у тендерах, конкурсах, торгах щодо 

закупівель продукції, що виробляються підприємствами Товариства, надати 

згоду Президенту - Голові Правління Товариства, керівникам Підприємств за 

відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства на вчинення Товариством 

та Підприємствами та попередньо схвалити значні правочини, якщо гранична 

сукупна ринкова вартість майна, робіт або послуг, що буде предметом кожного 

з таких правочинів не перевищуватиме 500 млн. грн., а саме: укладення 

договорів (угод, контрактів) купівлі-продажу, поставки, підряду продукції 

(товарів, робіт, послуг), а також на укладення для їх виконання кредитних 

договорів, договорів банківських гарантій, позик, позичок, застави, іпотеки, 

поруки, тощо, які можуть укладатися протягом не більш одного року з дати 

прийняття цього рішення. 

2. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

діяльності Товариства у 2015 р. 

Проект рішення: 

 Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2015 року. 

3. Звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними 

зборами акціонерів. 

Проект рішення: 

Затвердити звіт про діяльність Наглядової ради в період між Загальними 

зборами. 

4. Про обрання членів Ревізійної комісії. 

Проект рішення: 
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Обрати членами Ревізійної комісії: 

− Качмар Мирославу Степанівну; 

− Клачаного Юрія Євстахійовича; 

− Подольського Михайла Станіславовича. 

 

ВІДОМОСТІ ПРО КАНДИДАТІВ 

У ЧЛЕНИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА 
 

Качмар Мирослава Степанівна 

Рік народження: 1950 р. Висунута кандидатом до Ревізійної комісії за 

пропозицією Наглядової ради. У власності має 5 659 шт. простих іменних акцій 

Товариства. Освіта: Львівський поліграфічний технікум, 1969 р., спеціальність 

− бухгалтер. На даний час працює головним бухгалтером ТзОВ СП "Сферос-

Електрон". Загальний стаж роботи 46 років. Протягом останніх п'яти років місце 

праці не змінювала. Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона 

обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою 

особою ПАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих осіб серед акціонерів 

Товариства. Надала письмову згоду на обрання членом Ревізійної комісії 

Товариства. 
  

Клачаний Юрій Євстахійович 

Рік народження: 1951 р. Висунутий кандидатом до Ревізійної комісії за 

пропозицією Наглядової ради. У власності має 36 714 шт. простих іменних 

акцій Товариства. Освіта: Львівський державний університет ім. І.Франка, 

1982 р., , спеціальність − планування народного господарства, економіст. На 

даний час не працює, пенсіонер. В період з 2008 р. по 2013 р. обіймав посаду 

начальника управління казначейства ПАТ "Фольксбанк". Загальний стаж 

роботи 45 років. Непогашеної (незнятої) судимості немає. Відсутня заборона 

обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Не є афілійованою 

особою ПАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих осіб серед акціонерів 

Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом Ревізійної комісії 

Товариства. 
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Подольський Михайло Станіславович 

Рік народження: 1951 р. Висунутий кандидатом до Ревізійної комісії за 

пропозицією Наглядової ради. У власності має 2 003 шт. простих іменних акцій 

Товариства. Освіта: НУ "Львівська Політехніка", 1979 р., спеціальність − 

автоматизація теплоенергетичних процесів, інженер-теплоенергетик. На даний 

час працює головним економістом на ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад". 

Загальний стаж роботи 48 років. Протягом останніх п'яти років працював на 

ТзОВ "Завод Електронпобутприлад", 2011-2015 – заступником директора, 2015-

2016 − головним економістом. Непогашеної (незнятої) судимості немає. 

Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. 

Не є афілійованою особою ПАТ "Концерн-Електрон" та не має афілійованих 

осіб серед акціонерів Товариства. Надав письмову згоду на обрання членом 

Ревізійної комісії Товариства. 

 

Голова Наглядової ради      В.О. Рибинок 


