
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного 
товариства 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД "ОРІОН", 

(найменування товариства) 
що приватизується 

ІНФОРМАЦІЯ 

про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у 
процесі приватизації 

№ 
з/п Найменування показника Значення показника 

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 22607719 

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ 
РАДІОЗАВОД "ОРІОН" 

3 Місцезнаходження товариства 46023  ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., 
М.ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ.15 КВІТНЯ, 
6 

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 25 888 000,00 

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, 
шт. 

99 543 480 

6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках 
статутного капіталу, % 

96,129 

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25 

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 95 561 740,80 

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через 
знерухомлення) 

Бездокументарна 

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 599 

11 Монопольне (домінуюче) становища товариства на товарних 
ринках (так/ні) 

Ні 

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне 
значення для економіки та безпеки держави (так/ні) 

Ні 

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно 
товариства (так/ні) 

Ні 

14 Площа земельної ділянки, га 14,0991 

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній 
власності (у разі закріплення), % 

0 

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать 
державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 

23697280, ПАТ 
Акціонерний банк 
"Укргазбанк" 

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за 
ЄДРПОУ, найменування) 

 30370711, ПАТ 
«Національний  депозитарій  
України" 

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за 
останній фінансовий рік,  
тис. грн. 

56 307  

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, 
тис. грн. 

53 580  

 

 

 

 



ПОКАЗНИКИ  
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується 

№ 
з/п 

Найменування показника 2014рік 2015рік 2016рік 

1 2 3 4 5 

1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 45484 73145 56307 

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг), тис. грн. 

28465 49419 34432 

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції 
до собівартості реалізованої продукції), % 

159,8 148,0 163,5 

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 86 2271 708 

АКТИВ 

5 Необоротні активи, тис. грн. 27328 28035 27414 

6 Оборотні активи, тис. грн.  25554 28693 26166 

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 

8 Необоротні активи та групи вибуття,  
тис. грн.  

0 0 0 

9 Баланс активів, тис. грн. 52882 56728 53580 

ПАСИВ 

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 39175 41385 40615 

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0 

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 2420 3820 

13 Поточні зобов’язання, тис. грн.  13707 12923 9145 

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0 

15 Баланс пасивів, тис. грн. 52882 56728 53580 

ВІДОМОСТІ  
про екологічний стан підприємства 

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів за 2016 рік 
становлять 2,799 т., за які нараховано екологічний податок в сумі 655,45 грн. 
Перевищень дозволених нормативів не встановлено, лабораторією підприємства ведеться періодичний контроль   
за   обсягами     викидів   відповідно  до умов, які   встановлюються   в   дозволі   на викиди № 61101100000 – 8.     

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів за І кв 2017 рік 
становлять 3,941 т., за які нараховано екологічний податок в сумі  1585,11  грн. Обсяги скидів забруднюючих  
речовин безпосередньо у водні об’єкти за 2016 рік становлять 0,6 т., за які нараховано екологічний податок в сумі 
63,84 грн.  Обсяги скидів забруднюючих  речовин безпосередньо у водні об’єкти за І кв 2017 рік  становлять 
0,15т., за які нараховано екологічний податок в сумі 19,49 грн. 
Відходи І – ІУ класу небезпеки зберігаються на спеціально відведеному приміщенні у  спеціальній тарі. Обсяги 
утворення відходів протягом 2016 р рік становлять 1,302 т., за які нараховано екологічний податок в сумі 2 789 
грн. 
Відходи І – ІУ класу небезпеки протягом 2016 року утилізовано спеціалізованими організаціями, за що оплачено 
100 000 грн.  
Заборгованість зі сплати екологічного податку відсутня  
Виробництво обладнано   13    установками очищення вентиляційних викидів від домі шок пилу, стан обладнання 
задовільний, установки паспортизовані та зареєстровані , ступінь очищення становить від 90 до 98%. 

ВІДОМОСТІ  
 про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства 

Відсутнє  провадження   у  справі про  банкрутство. 

 


