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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)

Голова Правління Вахно М.І.

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

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за              рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14313062
4. Місцезнаходження вул. Академіка Проскури, 1, м. Харків, 61070

5. Міжміський код, телефон та факс 0577633040, 0577190695
6. Адреса електронної пошти ocb@hartron.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 
 затверджено річну інформацію, або дата та 09.04.2020, № 13
рішення загальних зборів акціонерів, яким 
затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності)

8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна  фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру 
осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому 
ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника 
фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на  http://www.hartron.com.ua/uk/content/регулярна-інформація
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку 23.04.202

(адреса сторінки) (дата)

2019 р. © SMA 14313062



Зміст

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. X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. X

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

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

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції емітента X

9. Опис бізнесу X

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

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 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;

4) звіт про корпоративне управління:

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; Х



опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента;

Х

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

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

Х

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; Х

повноваження посадових осіб емітента: Х

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

Х

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

Х

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 зна ченню пакета акцій. 

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

Х

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

1) інформація про випуски акцій емітента; Х

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 стат утного 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 яким и обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

Х

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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



2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; Х

3) інформація про зобов'язання емітента; Х

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

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

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

26. Інформація 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 обстави ни, існування яких створює заінтересованість. 

29. Річна фінансова звітність. Х

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

Х

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. Х

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. 

Х

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 акт ивів 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.(до звіту) Х

П.2. Інформація про одержані ліцензії  (дозволи) на окремі види діяльності.  АТ ХАРТРОН (тип
товариства - приватне ) інформацію не надає тому що не вимагається. 

П3.  "Відомості  про  участь  емітента  в  інших  юридичних  особах".  АТ  "ХАРТРОН"  у  звітному
періоді не брало участь у створенні юридичних осіб. У формі наведено перелік юридичних осіб, у
яких АТ "ХАРТРОН" є учасником станом на 31.12.2019 року. 

П.4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне)
інформацію не надає тому що не вимагається. 

П.6.  "Інформація  про  наявність  філіалів  або  інших  відокремлених  структурних  підрозділів
емітента". АТ "ХАРТРОН " не має філіалів або відокремлених структурних підрозділів. 

П7.  "Судові  справи  емітента".  АТ  "ХАРТРОН" не  має  судових  справ,  за  якими  розглядаються
позовні  вимоги  у  розмірі  на  суму  1  та  більше  відсотків  активів  емітента  або  дочірнього
підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент,  його дочірні
підприємства,  посадові  особи.  АТ  "ХАРТРОН"  не  має  судових  справ,  провадження  за  якими
відкрито  у  звітному  році  на  суму  1  або  більше  відсотків  активів  емітента  або  дочірнього
підприємства  станом  на  початок  року,  стороною  в  яких  виступає  емітент,  його  дочірні
підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році. 

П.10  Інформація  про  органи  управління  емітента,  його  посадових  осіб,  засновників  та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).- у формі "Інформація щодо освіти та стажу
роботи посадових осіб емітента" у посадових осіб АТ "ХАРТРОН", які протягом останніх п'яти
років посаду не змінювали, не заповнені поля "найменування підприємства (попереднього)", "ід
ентифікаційний код юридичної особи (попереднього)" та "посада, яку займав". 

П.10  Інформація  про  органи  управління  емітента,  його  посадових  осіб,  засновників  та/або
учасників  емітента  та  відсоток  їх  акцій  (часток,  паїв).-  у  формі  "Інформація  про  будь-які
винагороди  або  компенсації,  які  виплачені  посадовим  особам  емітента  в  разі  їх  звільнення"
відсутня. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає тому що не вимагається.
Фактів виплати винагороди або компенсацій посадовим особам при звільненні у звітному періоді
не було.

П.10  Інформація  про  органи  управління  емітента,  його  посадових  осіб,  засновників  та/або
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв).- у формі "Інформація про засновників та або
учасників ксітента, відсоток акцій (часток, паїв) наведена інформація про учасників АТ ХАРТРОН
станом на 31.12.2019 року. 

П.11.  Звіт керівництва (звіт про управління) - п/п 4)Звіт про корпоративне управління - у формі
"Інформація  про  будь-які  обмеження  прав  участі  та  голосування  акціонерів  (учасників)  на
загальних  зборах  емітента”  відсутня.  Обмеження  прав  участі  та  голосування  акціонерів   на
Загальних  зборах  АТ  «ХАРТРОН»  встановлюється  відповідно  до  Реєстру  власників  іменних
цінних паперів  АТ «ХАРТРОН», який надається ПАТ «Національний депозитарій України» станом
на дату проведення Загальних зборів. 10.04.2019 року відбулись річні загальні збори акціонерів, на
яких  були присутні акціонери, які не заключили з депозитарною установою договір від власного



імені, їх акції не враховувались при визначені кворуму та голосуванні. Станом на 31.12.2019 року
обмежень не існує. 

П.12.  "Інформація  про  власників  пакетів  5  і  більше  відсотків  акцій  із  зазначенням  відсотка,
кількості, типу та/або клас у належних їм акцій." Фізичні особи пакетами 5 і більше відсотків акцій
Товариства не володіють. 

П.13. "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій".  Форма “Інформація про зміну
акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому  значенню  пакета  акцій»  присутня  у  складі  річного  звіту.  Публічне  акціонерне
товариство  «ХАРТРОН»  13.02.2019  року  отримало  таку  інформацію  від  акціонерів,  про  що
13.02.2019 було складено особливу інформацію, розміщено її на сайті 14313062.smida.gov.ua  та в
загальнодоступній базі даних НКЦПФР та подано  в комісію.

П.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". Інформація про
зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, відсутня. АТ ХАРТРОН (тип товариства -
приватне) інформацію не надає.

П.15  "Інформація  про  зміну  осіб,  які  є  власниками  фінансових  інструсентів,  пов`язаних  з
голосуючими акціями акціонерного товариства,  сумарна кількість  прав  за  якими стає  більшою,
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" відсутня. У звітному періоді така подія у
Товариства не виникала. АТ ХАРТРОН (тип товариства - приватне) інформацію не надає 

П.17.2. "Інформація про облігації емітента"  відсутня. У звітному періоді Товариство облігацій не
випускало. 

П.17.3. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" відсутня. Товариство не випускало
інших цінних паперів крім акцій. 

П.17.4. "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня. Товариство похідні цінні папери
не випускало. 

П.17.5.  "Інформація  про  забезпечення  випуску  боргових  цінних  паперів"  відсутня.  Товариство
боргові цінні папери не випускало. 

П.17.6. "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" відсутня.
Товариство протягом звітного періоду акції власної емісії не придбавало. 

П.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)"  відсутня.  Товариство  не  здійснювало  випуск  цільових  облігіцій,  виконання
зобов`язань за якими забезпечено об`єктами нерухомості. 

П.19.  "Інформація  про  наявність  у  власності  працівників  емітента  цінних  паперів  (крім  акцій)
такого емітента" відсутня. Товариство не випускало інших цінних паперів крім акцій. 

П.20.  "Інформація  про  наявність  у  власності  працівників  емітента  акцій  у  розмірі  понад  0  ,1
відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" відсутня. Працівники Товариства не мають у
власності акцій емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу. 



П.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"  відсутня.  Будь-які  обмеження  щодо  обігу  цінних  паперів  Товариства
відсутні. 

П.24.3  "Інформація  про  зобов'зання  емітентаї".  АТ  "ХАРТРОН"  зобов`язань  за  кредитами,
облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН та іншими цінними паперами, у
тому числі за похідними, не має.

П.24.4  "Інформація  про  обсяги  виробництва  та  реалізації  основних  видів  продукції"  відсутня.
Товариство  не  займається  видами  діяльності,  що  класифікуються  як  переробна,  добувна
промисловість або виробництво та розподілення електроенергії,  газу та води за класифікатором
видів економічної діяльності. 

П.24.5 "Інформація про собівартість реалізованої продукції"  відсутня.  Товариство не займається
видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів екоомічної діяльності. 

П.25.  "Інформація  про  прийняття  рішення  про  попереднє  надання  згоди  на  вчинення  значних
правочинів"  відсутня.  Товариство  рішення  про  попереднє  надання  згоди  на  вчинення  значних
правочинів у звітному періоді не приймало. 

П.26. "Інформація вчинення значних правочинів" відсутня. Товариство значні правочини у звітному
періоді не вчиняло. 

П.27.  "Інформація  про вчинення правочинів щодо вчинення яких є  заінтересованість"  відсутня.
Товариство у звітному періоді правочини щодо вчинення яких є заінтересованість не вчиняло. 

П.28.  "Інформація  про  осіб,  заінтересованих  у  вчиненні  товариством  правочинів  із
заінтересованістю , та обставини, існування яких створює заінтересованість" відсутня. У звітному
періоді  в  Товаристві  відсутні  особи,  заінтересовані  у  вчиненні  Товариством  правочинів  із
заінтересованістю та обставини, існування яких створює заінтересованість. 

П.31.  "Річна  фінансова  звітність  поручителя  (страховика/гаранта),  що  здійснює  забезпечення
випуску  боргових  цінних  паперів  (за  кожним  суб`єктом  забезпечення  окремо)"  відсутня.
Товариство боргові цінні папери не випускало.

П.33. "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками)
такого  емітента,  яка  наявна  в  емітента"  відсутня.  В Товаристві  інформація  щодо  укладання
акціонерами акціонерних або корпоративних договорів відсутня. 

П.34. "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність
осіб  ,  які  здійснюють  контроль  над  емітентом"  відсутня.  Товариство  не  має  договорів  або
правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством. 

П.36. "Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних
паперів не здійснювало. 

П.37. "Інформація про склад , структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня. Товариство випуск
іпотечних цінних паперів не здійснювало. 

П.37.1 "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобо в`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" відсутня.  Товариство випуск
іпотечних цінних паперів не здійснювало. 



П.37.2  "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" відсутня.
Товариство випуск іпотечних цінних паперів не здійснювало. 

П.37.3  "Інформація  про  заміни  іпотечних  активів  у  складі  іпотечного  покриття  або  включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття"  відсутня.  Товариство випуск іпотечних
цінних паперів не здійснювало. 

П.37.4  "Відомості  про структуру  іпотечного  покриття  іпотечних  облігацій  за  видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду" відсутні. Товариство випуск іпотечних цінних
паперів не здійснювало. 

П.37.5 "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які  складають  іпотечне  покриття  станом  на  кінець  звітного  року"  відсутні.  Товариство  випуск
іпотечних цінних паперів не здійснювало. 

П.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" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних паперів не
здійснювало. 

П.39.  "Інформація  про випуски  іпотечних  сертифікатів"  відсутня.  Товариство  випуск  іпотечних
цінних паперів не здійснювало. 

П.40. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня. Товариство випуск іпотечних цінних
паперів не здійснювало. 

П.41.  "Основні  відомості  про  ФОН"  відсутні.  Товариство  випуск  сертифікатів  ФОН  не
здійснювало. 

П.42. "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня. Товариство випуск сертифікатів ФОН 
не здійснювало. 

П.43.  "Інформація  про  осіб,  що  володіють  сертифікатами  ФОН"  відсутня.  Товариство  випуск
сертифікатів ФОН не здійснювало. 

П.44. "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній.  Товариство випуск сертифікатів ФОН
не здійснювало. 

П.45. "Правила ФОН" відсутні. Товариство випуск сертифікатів ФОН не здійснювало.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстра А01 № 429388
цію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 20.12.1991
4. Територія (область) Харківська

5. Статутний капітал (грн) 21367570,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що нале 50,000001
жать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіт О
алу, що передано до статутного капіталу держав
ного (національного) акціонерного товариства т
а/або холдингової компанії

ч

8. Середня кількість працівників (осіб) 90

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

Найменування виду діяльності Код за КВЕД

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічн 72.19
их наук

Консультування з питань інформатизації 62.02

Установлення та монтаж машин і устатковання 33.20

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇ
}, який обслуговує емітента за поточним рахунк НСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
ом у національній валюті

2)МФОбанку 351607

3) поточний рахунок ІТА133516070000026007818029460

4) найменування банку (філії, відділення банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ Е
), який обслуговує емітента за поточним рахунк КСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
ом у іноземній валюті

5)МФОбанку 322313

6) поточний рахунок ІІА533223130000026000000042043



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-АРКОС ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 25184774

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД
з часткою 99,99%, сума внеску 35360,5 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визна
чені у Статуті Товариства.

1) найменування

2) організаційно-правова форма

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 25185147

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД
(ТОВ) з часткою 99,99%, сума внеску 35805,7 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства
, визначені у Статуті Товариства.

1) найменування

2) організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "X
АРТРОН-АСКОНД" ЛТД

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 32763525

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП "ХАРТРОН-АСКО
НД" ЛТД з часткою 40,0%, сума внеску 21722,2 тис.грн. Права, що належать учасникам Товарист
ва, визначені у Статуті Товариства.

2019р.



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХА
РТРОН-ІНКОР ЛТД

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 25187880

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР
ЛТД з часткою 36,42%, сума внеску 3641,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, в
изначені у Статуті Товариства.

1) найменування

2) організаційно-правова форма

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТР
ОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30034641

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД
(ТОВ) з часткою 47,17%, сума внеску 2449,2 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства,

визначені у Статуті Товариства.

1) найменування

2) організаційно-правова форма

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРТР
ОН-ЕКСПРЕС ЛТД" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО
Ю ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30430120

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в НВП "ХАРТРОН-ЕКСПРЕС Л
ТД" (ТОВ) з часткою 48,90%, сума внеску 4890,0 тис.грн. Права, що належать учасникам Товарне
тва, визначені у Статуті Товариства.

2019р.



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Вестрон
м

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 22708202

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "Вестрон" з часткою
40,0%, сума внеску 1678,1 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені у Статут
і Товариства.

1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-
виробниче підприємство "ХАРТРОН-ЮКОМ"

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 30241610

4) місцезнаходження 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "НВП "ХАРТРОН-ЮКО
М" з часткою 99,99%, сума внеску 19678,5 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, ви
значені у Статуті Товариства.

1) найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРТРО
Н-ВІОЛІС"

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 13617860

4) місцезнаходження 71100, Україна, Запорізька обл., М.Бердянськ, вул. Ку
рортна, 69

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ "ХАРТРОН-ВІОЛІС" з ча
сткою 99,99%, сума внеску 3144,9 тис.грн. Права, що належать учасникам Товариства, визначені
у Статуті Товариства.



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

1) найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС
ТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХА
РТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 251851 ЗО

4) місцезнаходження 61070, Україна, м.Харків, вул. Академіка Проскури, 1

5) опис: Станом на 31.12.2019 року АТ "ХАРТРОН" є учасником в ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТР
ОЗВ'ЯЗОК з часткою 87,82%, сума внеску 14374,3 тис.грн. Права, що належать учасникам Товари
ства, визначені у Статуті Товариства.



14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового аге

нтства

1

Товариство з обмеженою відлов
ідальністю «Рейтингове агентст
во «Експерт-Рейтинг»

Товариство з обмеженою відпов
ідальністю "Рейтингове агентст
во "Експерт-Рейтинг"

Ознака рейтингового аге
нтства (уповноважене, мі

жнародне)

2

Уповноважене рейтингов
е агентство

Уповноважене рейтингов
е агентство

Дата визначення
або оновлення ре
йтингової оцінки
емітента або цінн
их паперів емітен

та

3

Оновлення рейти
нгової оцінки емі
тента

24.04.2019

Оновлення рейти
нгової оцінки емі
тента

21.10.2019

Рівень кредитного рейтингу емітента а
бо цінних паперів емітента

4

иаВВ+

иаВВ+

2019р.



17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

1
1

2

3

Номер та дата рішен
ня, яким накладено

штрафну санкцію

2

ст. 201 Податкового
Кодексу України,
30.06.2019

ст. 20 1 Податкового
Кодексу України,
30.11.2019

ст. 20 1 Податкового
Кодексу України,
31.12.2019

Орган, який наклав штра
фну санкцію

3
ДПС у Харківській облас
ті

ДПС у Харківській облас
ті

ДПС у Харківській облас
ті

Вид стягнення

4

штраф

*

штраф

штраф

Інформація про виконання

5
Згідно ст. 201 Податкового Кодексу Ук
раїни штраф в сумі 30,00 грн нарахован
о самостійно, сплачено.

згідно ст. 20 1 Податкового Кодексу У кр
аїни штраф у сумі 782,61 грн нарахован
о самостійно, сплачено.

згідно ст. 20 1 Податкового Кодексу У кр
аїни штраф у сумі 9,56 грн нараховано с
амостійно, сплачено.



18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури,1. Код  
ЄДРПОУ - 14313062.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» засновано в 1995 році шляхом перетворення Державного 
підприємства НВО «ХАРТРОН» на підставі наказу Фонду Держмайна України № 12-АТ від 
06.09.1995р. У відкрите акціонерне товариство. 
Згідно Рішення загальних зборів акціонерів Відкрите акціонерне товариство «ХАРТРОН» від 14 квітня 
2011 року (протокол №15) ВАТ «ХАРТРОН» з 1 червня 2011 року перейменовано в Публічне 
акціонерне товариство  «ХАРТРОН». 
У 2019 році відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
відносно спрощення ведення бізнесу і залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від
 16.11.2017 року, який вніс істотні зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», загальними 
зборами прийнято рішення про зміну типу Товариства та затверджена нова редакція Статуту 
Товариства. Таким чином, з 25 квітня 2019 року Публічне акціонерне товариство «ХАРТРОН» стало 
Акціонерним товариством  «ХАРТРОН» з типом Товариства – ПРИВАТНЕ.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» (надалі - Товариство) здійснює свою діяльність відповідно до 
чинного законодавства України, а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні 
товариства», Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, 
Господарського кодексу України та інших законодавчих документів, а також Статуту Товариства. 
У 2019 році АТ «ХАРТРОН»  здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту 
Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 
квітня 2017р. (протокол №21), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 18 квітня 2017 
року та Статуту Акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів
 10 квітня 2019 року (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня
 2019р.
Станом на 31.12.2019р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності 
Держави Україна в особі Фонд державного майна України. Решта акцій знаходиться у власності 5-ти 
юридичних осіб, які володіють загалом 37,03% акцій та 7671 фізичних осіб, які володіють загалом 
12,97% акцій. Фізичні особи  - працівники Товариства, які володіють більше 0,01% у статутному 
капіталі Товариства - відсутні.
Органом державного управління, що здійснює функції управління корпоративними правами держави у 
Товаристві, є Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482).
Організаційна структура управління АТ "ХАРТРОН" має наступний вигляд:
Вищим органом АТ "ХАРТРОН" є Загальнi збори акцiонерiв. Управління Товариством, в межах 
компетенції, визначеної Статутом АТ «ХАРТРОН», здійснює Наглядова рада, Правлiння (колегіальний 
виконавчий орган). Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревiзiйна 
комiсiя. Очолює Правління, виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і 
керує його роботою голова Правління. Станом на 31.12.2019 року склад Правлiння АТ "ХАРТРОН" – 
7 осіб – Голова Правління, Заступник Голови Правління та 5 членів Правління. 
Станом на 31.12.2019 року структурно АТ «ХАРТРОН» складається з:
- керівництва;
- служби економіки та управління (очолює директор фінансовий);
- служби інжинірингу та інформаційних технологій (очолює директор технічний);
- служби з безпеки, персоналу та забезпечення (очолює директор служби з безпеки).
АТ «ХАРТРОН» - материнська компанія групи підприємств «ХАРТРОН», здійснює корпоративне управління
підприємствами,  учасниками яких воно є,  у тому числі  визначенні загальної  ділової   політики, основних
напрямів діяльності цих підприємств,  затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.
На 31.12.2019 року АТ «ХАРТРОН»  є учасником 10 українських підприємств   з часткою в 
статутному фонді від 36% до 99%. Кожне підприємство є юридичною особою:
-НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка 
систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, автоматизованих систем управління та 
систем діагностики для атомних електростанцій.
-НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, - виготовлення 
апаратури систем управління ракетних комплексів та космічних апаратів, апаратури для атомних 
електростанцій, товарів народного споживання і ін. Торгівля електроенергією на Україні.
-ТОВ «НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ», 69035, Україна, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 -  розробка 
апаратури для електропостачання космічних апаратів, телеметричної апаратури, волоконно-оптичних 
ліній зв'язку.
-НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка та
виготовлення приладів автоматизації для атомних і теплових електростанцій, газових 
аналізаторів.
-ТОВ НВП «ХАРТРОН-АСКОНД» ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - 



розробка алгоритмів систем управління РКТ сумісно з НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД та керування 
бізнес-центром.
-ТОВ «ВЕСТРОН», 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Спільне українсько-
американське підприємство - проектування, виготовлення та впровадження під "ключ" автоматизованих 
систем управління технологічними процесами для атомних і теплових електростанцій.
-ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - розробка 
та виготовлення апаратури релейного захисту та автоматики для об'єктів енергетики, вокзальної 
автоматики.
-НВП «ХАРТРОН-ЕКСПРЕС ЛТД» (ТОВ), 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - 
розробка та виготовлення стійок управління системами життєзабезпечення різноманітних типів 
пасажирських вагонів, датчиків і систем пожежно-охоронної сигналізації, електрообладнання для різних
 типів пасажирських вагонів, блоків управління та контролю, екологічно чистих уніфікованих 
сантехнічних комплексів.
-ТОВ ВТП ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК, 61070, Україна, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1 - 
надання послуг спеціального зв'язку, послуг комп'ютерного зв'язку та зв'язку подвійного призначення.
-ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС», 71100, Україна, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Курортна, 69 - 
оздоровчий комплекс на Азовському морі.
Змiн в органiзацiйної структурi АТ «ХАРТРОН» у порівнянні з попереднiм 2018 звiтним роком не було. 
Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 84
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 3
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): -
Фонд оплати праці: 17626,4  тис.грн.
Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: 
ФОП у 2019 році збільшено на 15,1 % у порівнянні з 2018 роком.
Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним 
потребам емітента: на АТ "ХАРТРОН" дiє погодинна система оплати працi. Тарифнi ставки 
робiтникiв, посадовi оклади керiвникiв, фахiвцiв та службовцiв диференцiйованi по складностi 
(квалiфiкацiї) та видам робiт з урахуванням їх значимостi та прiоритету. Дiє також система 
стимулюючих виплат - доплати та надбавки до заробiтної плати, передбаченi Галузевою угодою, 
колективним договором i затвердженими положеннями: про персональнi надбавки до посадових окладiв 
керівників, фахівців, службовцiв i тарифних ставок робiтникiв, за виконання обов'язкiв тимчасово 
вiдсутнього працiвника, за класнiсть водiям автомобiлiв, за виконання особливо важливих робiт на строк
 їх проведення. Згiдно з чинним законодавством України АТ "ХАРТРОН" затверджує новi посадовi 
оклади службовцiв i тарифнi ставки, розраховані від прожиткового мінимуму для працездатних осіб, 
встановлених на 1 січня, та здiйснює перехiд на новi умови оплати працi.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
АТ "ХАРТРОН" за галузєвою належністю підпорядковано Державному космічному агентству (ДКА) 
України, м. Київ. ДКА України відповідає за розвиток космічної діяльності в Україні та співробітництво 
з космічними агентствами інших країн світу. 
АТ "ХАРТРОН" є провідним в Україні підприємством зі створення систем керування для ракетно-
космічної техніки, енергетики, зокрема атомної, залізничного транспорту.  Підприємства АТ 
«ХАРТРОН», які працюють в напрямку ракетно-космічної тематики є провідними в Україні та СНД  зі 
створення систем керування для ракетно-космічної техніки та різних галузей промисловості. Ракетно-
космічний напрям в діяльності АТ "ХАРТРОН" є пріоритетним. АТ "ХАРТРОН" створено системи 
керування для ряду міжконтинентальних балістичних ракет, самої потужної в світі ракети-носія 
“Енергія” та ракет-носіїв легкого класу “Космос”, “Циклон”, “Дніпро”, “Рокот”, “Стріла”. Ракети-
носії з системами керування АТ "ХАРТРОН" вивели на орбіту близько 1000 космічних літальних 
апаратів. Системами керування АТ "ХАРТРОН" обладнано біля 100 супутників серії “Космос”, в тому 
числі модулі орбітальної станції “Мир” та міжнародної космічної станції «Альфа», українські 
супутники серії «Січ».
Останні роки спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
АТ "ХАРТРОН" не проводить спільну діяльність з іншими підприємствами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

Опис обраної облікової політики
Фінансова звітність АТ «ХАРТРОН» підготовлена відповідно до методичних рекомендацій 
Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів фінансової звітності / бухгалтерського обліку 
(далі МСФЗ / МСБО), облікової політики АТ «ХАРТРОН», у відповідності з вимогами Закону України  



«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. № 996-ХIV із змінами 
та доповненнями, міжнародними стандартами фінансової звітності/бухгалтерського обліку  (далі – 
МСФЗ/МСБО),  інших нормативних актів, з метою складання   достовірної фінансової та податкової 
звітності, а також застосування єдиної методики відображення в бухгалтерському, податковому обліку 
господарських операцій і формування єдиного порядку оцінки об’єктів обліку.
Фінансова звітність складена за станом на 31 грудня  2019 року й охоплює період з 01.01.2019 року по 
31.12.2019 року. Фінансова звітність складена в національній валюті України – гривні.
Основні засоби  враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму поліпшень і зменшеній на суму
 зносу. 
Основними засобами визнаються активи, термін корисного використання яких перевищує рік і вартістю
 понад 6000грн. На підприємстві  застосовується прямолінійний  метод нарахування амортизації 
основних засобів. Нарахування амортизації проводиться щомісяця. Основні засоби, якщо їхня вартість 
менше 6000 грн і термін служби більше року, підприємство вважає малоцінними необоротними 
активами.
Знос по малоцінних необоротних активах нараховується в такий спосіб: 
-100% вартості в першому місяці використання, тобто при введенні в експлуатацію;
Відповідно до МСФО 38 АТ «ХАРТРОН» в балансі виділено вартість об’єктів, що вважаються 
об’єктами інвестиційної нерухомості:
- ці об’єкти є власністю підприємства.
- ці об’єкти використовуються тільки для отримання орендних платежів.
Нематеріальні активи враховуються по первісній вартості, збільшеній на суму витрат, зв'язаних з 
удосконаленням цих нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховується 
прямолінійним методом.
Запаси  відбиваються в балансі по середньозваженій собівартості. Собівартість незавершеного 
виробництва включає прямі витрати на сировину, заробітну плату, інші прямі витрати і виробничих 
накладних витрат.
Дебіторська заборгованість  відображається в балансі по чистій реалізаційній вартості, що дорівнює 
первісній вартості за винятком сумнівної дебіторської заборгованості на підставі аналізу всіх 
непогашених сум на кінець року. Резерв сумнівних боргів формується виходячи з питомої ваги 
безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах 
наступної оплати.
Кредиторська заборгованість  за товари (роботи, послуги) у відпо-відності з МСФО  класифікується як 
поточні зобов’язання. Зобов’язання признається і відображається в балансі при виконанні наступних 
умов:
1. якщо його оцінка може бути достовірно визначена.
2. якщо існує ймовірність зменшення економічних вигід в майбутньому в результаті погашення 
зобов'язань.
За строками погашення зобов’язання класифікуються наступним чином:
- поточні зобов’язання - зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства 
або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. 
Облік операційної оренди ведеться згідно МСФО 17. Основні фонди, передані в операційну оренду, 
залишаються у складі основних фондів АТ «ХАРТРОН». 
Доход від операційної оренди признається іншим операційним доходом відповідного звітного періоду з 
урахуванням способу отримання економічних вигід, пов’язаних з використанням об’єктів операційної 
оренди. Витрати по укладенню домовленості про операційну оренду  признаються іншими 
операційними витратами звітного періоду.
Резерви признаються, якщо підприємство в результаті певної події у минулому має юридичні або 
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності знадобиться відтік ресурсів,
 і які можна буде оцінити з достатньою надійністю.
Забезпечення відпусток. АТ „ХАРТРОН” формує забезпечення на оплату відпусток. Щомісячно 
нараховуючи резерв для оплати чергових відпусток з урахуванням забезпечення обов'язкових 
відрахувань на збори на обов'язкове соціальне страхування. Суму забезпечення визначати як добуток 
фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого  як відношення фактичної 
суми на плату відпусток за попередній рік до загального фактичного обсягу фонду оплати праці за 
попередній рік. 
Для визначення вартості об’єктів інвестиційної нерухомості станом на 31.12.2019 застосовується метод 
оцінки по первісній вартості   МСФО 40. 
Фінансова звітність підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням 
вимог МСФЗ), за винятком деяких фінансових інструментів (фінансових активів) та доцільної 



собівартості інвестиційної нерухомості, які оцінювалися за справедливою вартістю. Стосовно 
інвестиційної нерухомості Компанія застосовує модель собівартості (модель справедливої вартості не 
застосовується на підставі того, що подальші коливання справедливої вартості в Україні не 
передбачувані, оцінки справедливої вартості коштують додаткових витрат, модель собівартості 
запобігає завищенню балансової вартості внаслідок амортизації). Компанією застосовується 
прямолінійний метод нарахування амортизації, строк корисного використання 30 років. Облік об’єктів 
інвестиційної нерухомості вести на рахунках  бухгалтерського обліку: « Первісна вартість 
інвестиційної нерухомості» «Амортизаційні відрахування по інвестиційній нерухомості».

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
АТ «ХАРТРОН» було і є провідним розробником в Україні систем управління, обчислювальних 
комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних апаратів. І, не 
дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності підприємств АТ 
«ХАРТРОН» зберігається. Основними напрямками дiяльностi пiдприємств АТ "ХАРТРОН" є розробка
 та постачання систем управління ракетними комплексами і космічними об’єктами у рамках реалізації 
національної та міждержавних космічних програм, розробка та виготовлення систем автоматизованого 
управління, контролю та діагностування електроустаткування для пасажирських вагонів, розробка та 
виготовлення блоків для систем управління атомних електростанцій, блоків і панелей управління 
системи технологічного захисту для електростанцій, приладів і систем релейного захисту і автоматики 
енергооб’єктів, систем промислового телебачення для АЕС. При цьому, розширено асортимент 
постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і апаратури 
на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії.
Певний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напряму, але останні роки 
спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм. 
Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні  фактично сконцентрована на здійсненні корпоративного управління 
підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі визначенні загальної  ділової  політики, основних 
напрямів діяльності цих підприємств,  затвердженні їх стратегічних планів та планів інвестицій.
З 2014 року АТ «ХАРТРОН» у рамках науково-технічної тематики виконувало  роботи за договорами
 з Аргонською Національною Лабораторією (США) з розробки документації, виготовлення, монтажута 
поставки системи контролю реактивності ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ 
ХФТІ, але ці роботи закінчуються вже у 2020 році.
Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу за 
звітний рік: дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук 
(49,2%), виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури  (29,7%). За підсумками 2019 
року  71%   реалізації продукції підприємств АТ "ХАРТРОН" здійснювалось на теріторії України. 
Конкуренцiю пiдприємствам АТ "ХАРТРОН" можуть скласти пiдприємства Росiї, України і ведучi 
захiднi електротехнiчнi фiрми. Космічна галузь є пріоритетною для багатьох країн світу та їх економік, 
алє потребує значних капіталовкладень. Основні ризики в діяльності підприємств космічної галузі: 
залежність від державного фінансування, залежність від валютного курсу гривні, висока процентна 
ставка по кредитах, часті зміни законодавства.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Капiтальнi iнвестицiї в придбання основних засобiв та нематеріальних активів за останнi 5 рокiв 
складали: 2015 рік - 4140тис.грн.; 2016 рік - 33128 тис.грн., 2017 рік - 23670 тис.грн., 2018 рік - 
14481 тис.грн., 2019 рік - 162 тис.грн. Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за цiною реалiзацiї за 
останнi 5 рокiв складали:  2015 рік - 2926 тис.грн.; 2016 рік - 574 тис.грн., 2017 рік - 180 тис.грн., 
2018 рік - 335 тис.грн., 2019 рік - 60 тис.грн. Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй 
або придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

Інформація про основні засоби емітента
Основні засоби  Компанії обліковуються та відображаються у  фінансовій звітності у відповідності до  
МСБО 16 «Основні засоби». 
Юридична адреса АТ «ХАРТРОН» :  61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури,1
Мiсцезнаходження основних засобiв АТ "ХАРТРОН": м. Харкiв, вул. Академіка Проскури, 1.  
Основні засоби розташовані за мiсцем знаходженням товариства. Використання основних засобiв 
здiйснюється за їх цiльовим призначенням. Ступінь та умови користування майна - користування 
майном відбувається за потребами господарської діяльності товариства. Обмежень на використання 
майна немає. Значні правочини у відношенні основних засобів у звітному періоді відсутні. Утримання 
основних засобiв здiйснюється за рахунок власних коштiв. Основнi засоби утримуються пiдприємством 13062
для використання у господарчiй дiяльностi. 
Станом на 31.12.2019 року основні засоби АТ «ХАРТРОН» складають:
Первісна вартість 43620 тис.грн.



Знос  12033 тис.грн.
Залишкова вартість 31587 тис.грн.
Протягом  2019 р було нараховано амортизацію 4632 тис.грн.  
Утримання активiв пiдприємства не призводить до жодних негативних екологiчних наслiдкiв. Діяльність
 АТ «ХАРТРОН» не впливає на навколишнє середовище, в якій функціонує підприємство та заходів з 
охорони довкілля і зменшення впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище не 
потребує.Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення основних засобiв найближчим часом 
пiдприємство не має, але планує удосконалення основних засобiв.
Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні  фактично сконцентрована на визначенні загальної  ділової  політики  
підприємств  групи компаній «ХАРТРОН», основних напрямів діяльності цих підприємств,  затвердженні їх 
стратегічних планів та планів інвестицій.  Місцезнаходження підприємств  групи компаній «ХАРТРОН»: м. 
Харкiв, вул. Академіка Проскури, 1,  м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. 
Курортна, 69. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Iстотними проблемами, що впливають на виробничу дiяльнiсть, є тривалий дефіцит реальної підтримки 
космічної діяльності з боку держави підприємств ракетно-космічного напрямку,  недостатнє державне 
замовлення,  частi змiни законодавства, висока процентна ставка по кредитах.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Пiдприємство фiнансується за рахунок власних оборотних коштiв, отриманих вiд  реалiзацiї НТП та 
надання послуг. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних оборотних 
коштах. Одним iз шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних оборотних 
коштiв, а також пiдвищення ефективностi використання основних фондiв пiдприємства; пiдвищення 
iнтенсивностi використання оборотних активiв пiдприємства; зниження матерiальних операцiйних 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Більшість договорів, що укладаються АТ "ХАРТРОН" мають довгостроковий характер. Договорнi 
зобов'язання у 2019 році Товариством виконувались відповідно до умов заключених договорів, 
невиконаних зобов'язань немає.  Обсяг робіт, товарів, послуг, виконаних Товариством у 2019 році 180064 
тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, 
обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних 
апаратів. І,  не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності 
підприємств АТ «ХАРТРОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується. 
При цьому, розширюється асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики.   Укладені 
контракти на постачання послуг і апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, 
Саудівської Аравії. 
Основні теми робіт, які плануються виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2020 році:
- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення  систем управління ракетними комплексами і
 космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програмї. Підприємства АТ «ХАРТРОН» 
планують проводити роботи по: виготовленню і постачанню апаратури для виробу ракети носія 
«Таурус-ІІ», системи управління по темі «АРКАН»; розробці та виготовленню приладів по темі 
«Yuzhsat» та «CubeSat».     
- по цивільній тематиці  – оновлення системи управління, конструкторської документації та 
забезпечення оперативної підтримки роботи дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і 
управління ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, виготовлення виробів для
 енергетичної промисловості, залізничного транспорту, виготовлення обладнання по темі «Український
 гвинтокрил»;
- послуги виробничого характеру;
- інші послуги  –  дитячий оздоровчий табір,  інші комерційні послуги.
На 2020 рiк планується одержання чистого прибутку в розмiрi 9,0 млн.грн  при запланованому чистому доході
від реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) на 2020 рік:  АТ "ХАРТРОН" - 12,8 млн.грн.;  підприємства Групи АТ 
"ХАРТРОН" - 215,7 млн.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Загальні світові тенденції розвитку космічної діяльності вимагають активного пошуку підприємствами 
космічної галузі України свого місця на ринках космічних послуг та в міжнародній системі розподілу 
праці. АТ «ХАРТРОН» є активним учасником з виконання «Стратегії космічної діяльності України на 
період до 2022 року». Основні (базові) підприємства, які входять до консолідованого фінансового 
плану АТ «ХАРТРОН» є науковими та науково-виробничими і займаються:
По ракетно-космічній тематиці:



 - створенням та виготовленням систем управління ракетними комплексами і космічними об'єктами в 
рамках національної космічної програми України (НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, НВП ХАРТРОН-
ПЛАНТ ЛТД, ТОВ „НВП „ХАРТРОН-ЮКОМ”, ТОВ НВП „ХАРТРОН-АСКОНД” ЛТД), створенням 
апаратури та програмного забезпечення для ракет-носіїв та космічних апаратів по темах: "Антарес", 
"Січ-2-1", виготовленню та випробуванню апаратури.
По цивільній тематиці:
 – виготовленням виробів для енергетичної промисловості (НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД, ТОВ НВП 
ХАРТРОН-ІНКОР),   залізничного транспорту (ТОВ НВП ХАРТРОН-ЕКСПРЕС, ТОВ НВП 
ХАРТРОН-ІНКОР, НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД), виробів для народного споживання  та  інші 
послуги виробничого характеру (НВП ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД).

Інша інформація
24.04.2019 року та 21.10.2019 року  рейтинговий комітет уповноваженого рейтингового агентства 
ТОВ "Рейтингове агентство "Експерт-Рейтинг" приймав рішення про оновлення довгострокового 
кредитного рейтинга емітента за національною шкалою на рівні uaBB+. Інформація розміщена на сайті 
рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг" www.expert-rating.com.
АТ «ХАРТРОН» іншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, не випускало. 
У звітному періоді Товариство акцiї власної емiсiї не викупало, цiннi папери iнших емiтентiв не придбавало i 
не продавало. 
АТ «ХАРТРОН» публічну пропозицію акцій не здійснювало.
Акції АТ «ХАРТРОН» не перебувають на фондових біржах.
У звiтному перiодi за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХАРТРОН від 10.04.2019 року 
протокол №23 прийнято рішення:
1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 
26186 тис.грн., одержаного Товариством за 2018 рік, направивши до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. 
(50% чистого прибутку);
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.
3. Затвердити порядок виплати дивідендів:
•Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
•Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
•Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за результатами роботи за 2018 рік у розмірі 
6546,5 тис.грн.
•Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів 
на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
•Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
•Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
•Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 
10.04.2019р.
•Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством.
4. Встановити терміни виплати дивідендів: 
•на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
•акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
•акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.

У звiтному перiодi за рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ ХАРТРОН від 10.04.2019 року 
протокол №23 прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонерного 
товариства на приватне акціонерне товариство. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань: 25.04.2019. Повне найменування акціонерного товариства після зміни: 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН".

http://www.expert-rating.com/


IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори Вищим органом Товариства є Загальні Акціонери (представники акціонерів) Товариства
збори. Товариство зобов’язане щороку 
скликати річні Загальні збори, які мають
 проводитись не пізніше 30 квітня 
наступного за звітним року. Усі інші 
Загальні збори, крім річних Загальних 
зборів, вважаються позачерговими.  
Загальні збори проводяться на території 
України, в межах населеного пункту за 
місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада Наглядова рада є колегіальним органом Станом на 31.12.2019 персональний склад 
Товариства, що здійснює захист прав Наглядової ради:
акціонерів Товариства і в межах Голова Наглядової ради - Голуб Олександр 
компетенції, визначеної Статутом та Юрійович
чинним законодавством, здійснює Члени Наглядової ради:
управління акціонерним Товариством а Ключник Володимир Ілліч
також контролює та регулює діяльність Колобков Олег Вадимович
Правління Кучеренко Володимир Анатолійович
Члени Наглядової ради обираються Міхеєв Володимир Сергійович
акціонерами під час проведення Приступа Максим Євгенович
Загальних зборів шляхом кумулятивного Черкасова Вікторія Геннадіївна
 голосування на строк до наступних 
річних Загальних зборів.
Членом Наглядової ради може бути 
лише фізична особа.
Наглядова рада складається з 7-ми (сім) 
осіб.
Члени Наглядової ради обрані за 
рішенням річних загальних зборів 
акціонерів від 10.04.2019 року протокол
 №23 до наступних річних Загальних 
зборів.
Голову Наглядової ради обрано за 
рішенням Наглядової ради від 
15.04.2019 року протокол № 1.

Правління Згідно із Статутом АТ «ХАРТРОН» Станом на 31.12.2019 персональний склад 
колегіальним виконавчим органом, що Правління:
здійснює управління поточною Голова Правління - Вахно Микола Іванович
діяльністю підприємства, є Правління.  Члени Правління:
Правління підзвітне Наглядовій раді  і Неймирок Юрій Костянтинович - заступник 
організовує виконання рішень Загальних Голови Правління
 зборів і Наглядової ради Товариства. Болдирєв Ігор Миколайович
Очолює і керує діяльністю Правління - Борзикіна Олена Миколаївна - головний бухгалтер
Голова Правління, який обирається та Златкін Олег Юрійович
повноваження якого припиняються Романовський Олександр Володимирович
Наглядовою радою. Русаков Сергій Арсенійович
Члени Правління обираються та 
повноваження їх припиняються НР 
Товариства за поданням Голови 
Правління.
Кількісний склад Правління - 7 (сім) 
осіб, які обираються НР Товариства 
строком на 5 (п'ять) років. Правління 



складається з: Голови Правління; Членів
 Правління – 6 осіб, один з яких - 
заступник Голови Правління. 

Голову Правління обрано за рішенням 
річних ЗЗА від 10.04.2017 протокол 
№21 строком на 5 років.
Членів Правління обрано за рішенням 
НР від 18.04.2017 протокол №32 
строком на 5 років.
Члена Правління Болдирєва І.М обрано 
за рішенням НР від 30.05.2019 протокол
 №2, члена Правління Романовського 
О.В обрано за рішенням НР від 
31.10.2019 протокол №6 на строк 
повноважень Правління.

Ревізійна комісія Контроль за фінансово-господарською Голова Ревізійної комісії - Державне космічне 
діяльністю Товариства здійснюється агентство України (00041482) в особі 
Ревізійною комісією. представника ДКА України за окремим поданням 
Завдання Ревізійної комісії полягає у - Дєваєва Ірина Володимирівна.
здійсненні планових та позапланових Члени Ревізійної комісії:
перевірок фінансово-господарської Державне космічне агентство України (00041482) 
діяльності Товариства, а також в особі представника Державної аудиторської 
службових розслідувань за фактами служби України за окремим поданням - Семенюк 
виявлених порушень. Інга Вікторівна.
Ревізійна комісія складається з 3-х ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
(трьох) членів, що обираються ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-
Загальними зборами з числа фізичних ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-
осіб або з числа юридичних осіб - ІНКОР ЛТД (25187880) в особі представника за 
акціонерів Товариства терміном на 3 дорученням - Кухтенко Олена Вікторівна.
роки.
Члени Ревізійної комісії обрані за 
рішенням річних Загальних зборів від 
10.04.2017 року протокол №21.
Голову Ревізійної комісії обрано за 
рішенням Ревізійної комісії від 
15.06.2017 року протокол №10.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*: Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Вахно Микола Іванович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1950

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
?
8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Вахно М.І обра
ний Головою Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") загальними зборами а
кціонерів 10.04.2017р., термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки Голови Правлін
ня Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди Голови Правління
визначаються в укладеному з ним контракті та затверджуються Наглядовою радою Товариства. В

инагороду в натуральній формі не отримує. Вахно М.І перебуває на посаді Голови Правління АТ
"ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років пос
аду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж
•роботи - 47 років.

1) посада*: Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Неймирок Юрій Костянтинович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1957

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 40 • .

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
»
8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):



9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Неймирок Ю.К
обраний членом Правління та заступником Голови Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2017 ПА

Т "ХАРТРОН") Наглядовою радою 11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років
. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та кон
тракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ними контрактах та затв
ерджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Неймир
ок Ю.К перебуває на посаді директора фінансового АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підпр
иємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості з
а корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 років.

1) посада*: Член Правління, Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Борзикіна Олена Миколаївна
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1961

5) освіта**: д/н

6) стаж роботи (років) * *: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
>
8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Борзикіну О.М
обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою
11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. На посаду головного бухгалтера В
АТ "ХАРТРОН" Борзикіну О.М призначено наказом №169-К від 16.11.1998р. Повноваження та о
бов'язки членів Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Функціями го
ловного бухгалтера є: організація обліку фінансово-господарської діяльності підприємства з забез
печенням дотримання законності в діяльності підприємства; контроль за витратами коштів і ціль
овим використанням власних і позикових оборотних коштів; контроль за складанням фінансової
звітності на підприємстві відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінан
сову звітність в Україні", міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та інших нормат
ивних документів, що діють на підприємстві. Умови винагороди членів Правління визначаються
в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в
натуральній формі не отримує. Борзикіна О.М перебуває на посаді головного бухгалтера АТ "ХА
РТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду
не змінювала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж ро
боти - 40 років.



1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Болдирєв Ігор Миколайович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1972

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 23

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРЄМСТВО ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД (ТОВ), 25185147, виконуюч
ий обов'язки генерального директора

8) дата набуття повноважень та термі 30.05.2019 на строк повноважень Правління АТ "ХАРТРО
н, на який обрано (призначено): Н" до 11.04.2022 року

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді.
30.05.2019 рокуБолдирєва Ігора Миколайовича обрано членом Правління АТ "ХАРТРОН" за ріше
нням Наглядової ради АТ "ХАРТРОН" від 30.05.2019 року протокол №2 на строк повноважень П
равління до 11.04.2022 року. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у
Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених

з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній
формі не отримує. Болдирєв І.М перебуває на посаді генерального директора НВП ХАРТРОН-ПЛ
АНТ ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код юридичної особи 25185147, м.Харків, вул Академіка Про
скури, 1. Інші посади на іншіх підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав
посади: 1998-2017 роки: начальник відділу маркетингу та збуту ДНВП "Об'єднання Комунар",
2017 - цей час: заступник начальника комерційного відділу, директор з економіки-комерційний д
иректор, виконуючий обов'язки генерального директор, генеральний директор НВП ХАРТРОН-П
ЛАНТ ЛТД (ТОВ) м.Харків.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Зага
льний стаж роботи - 23 роки.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Златкін Олег Юрійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1963

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 34

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
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8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Златкін О.Ю об
раний членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою
11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів
Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та, контракті. Умови винагороди членів Пр
авління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Това
риства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Златкін О.Ю перебуває на посаді генеральне
го директора ТОВ НВП ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, ідентифікаційний код юридичної особи
25184774, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не обіймає
. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посад
ові злочини не має. Загальний стаж роботи - 34 роки.

1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Романовський Олександр Володимирович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1952

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років) * *: 40

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Верховна Рада України, 20064120, Народний депутат України VIII скликання

8) дата набуття повноважень та термі 31.10.2019 на строк повноважень Правління до 11.04.2022
н, на який обрано (призначено):

9) опис: 31.10.2019 року складі Правління АТ «ХАРТРОН» відбулися наступні зміни. Романовськ
ого Олександра Володимировича обрано на посаду члена Правління АТ «ХАРТРОН» за рішенням
Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 31.10.2019р протокол № 6 у на строк повноважень Правлін

ня до 11.04.2022 року. Повноваження та обов'язки членів Правління Товариства визначені у Стату
ті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Правління визначаються в укладених з ним
й контрактах та затверджуються Наглядовою радою Товариства. Винагороду в натуральній формі
не отримує. Романовський О.В перебуває на посаді генерального директора ТОВ «НВП «ХАРТР

ОН-ЮКОМ», ідентифікаційний код юридичної особи 30241610, м. Запоріжжя, пр. Соборний,
166. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав поса
ди: до 05.12.2014 року - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН-КЖОМ» м. Запоріжжя; з
09.12.2014 року по 29.08.2019 року - народний депутат України VIII скликання, Верховна рада Ук
раїни м.Київ; з 01.10.2019 року по теперішній час - генеральний директор ТОВ «НВП «ХАРТРОН
-ЮКОМ» м. Запоріжжя. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальн
ий стаж роботи - 40 років. •
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1) посада*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Русаков Сергій Арсенійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1952

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років) * *: 46

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
»
8) дата набуття повноважень та термі 11.04.2017 5 років
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. Русаков С.А об
раний членом Правління АТ "ХАРТРОН" (до 10.04.2019 ПАТ "ХАРТРОН") Наглядовою радою
11.04.2017 року протокол № 32, термін повноважень - 5 років. Повноваження та обов'язки членів
Правління Товариства визначені у Статуті Товариства та контракті. Умови винагороди членів Пр
авління визначаються в укладених з ними контрактах та затверджуються Наглядовою радою Това
риства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Русаков С.А перебуває на посаді директора т
ехнічного АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п1

яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. За
гальний стаж роботи - 46 років.

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Голуб Олександр Юрійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1978

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)* *: 24

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,

5

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в АТ "ХАРТРОН"

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Гол
уба О.Ю 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річни
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х Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, обрано на посаду Голови Нагля
дової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.04.2019 року пр
отокол № 41 з числа членів Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних
річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язк

й членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Н
аглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА
від 10.04.2019 року протокол №23. З Голубом О.Ю укладено цивільно-правовий договір на безоп
латній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Голуб О.Ю перебував на посаді Пер
шого заступника Голови Державного космічного агентства України, ідентифікаційний код юриди
чної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає
. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Перший заступник Голови ДКА України, заступ
ник Голови ДКА України, заступник начальника управління космічної виробничої інфраструктур
й та кооперації ДКА України, Державне космічне агентство України, м. Київ. Непогашеної судим
ості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 24 роки. Голуб Олександр
Юрійович представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічн
ого агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московсь
ка, буд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Ключник Володимир Ілліч
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 193 8

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років) * *: 57

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
>
8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кл
ючник В.І обраний членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборі
в акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до наступних річних загаль
них зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Нагля
дової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради
визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019

року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Ключник В.І перебуває на поса
ді голови первинної профспілкової організації АТ "ХАРТРОН", ідентифікаційний код юридичної
особи 25850248, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Інші посади на інших підприємствах не о
біймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі т
а посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 57 років. Ключник Володимир Ілліч представ
ник акціонера юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРП
ОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належит
ь 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ «ХАРТРО
Н»).
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1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Колобков Олег Вадимович
ної особи або повне найменування
юридичної особи: •

3) ідентифікаційний код юридичне
ї особи:

4) рік народження* *: 1954

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 42

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
>
8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Кол
обкова О.В 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річ
них Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальни
х зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Нагляде
вої ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради в
изначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 ро
ку протокол №23. З Колобковим О.В укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі.
Винагороду в натуральній формі не отримує. Колобков О.В перебував на посаді начальника упра
вління з розпорядження державним майном Державного космічного агентства України, ідентифік
аційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підпр
иємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник управління з розп
орядження державним майном, начальник управління космічної виробничої інфраструктури, нача
льник управління космічної виробничої інфраструктури та кооперації, Державне космічне агенте
тво України, м.Київ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний с
таж роботи - 42 роки. Колобков Олег Вадимович представник акціонера юридичної особи Держа
ва Україна в особі Державного космічного агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнах
одження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка в статутному капіталі емітента
50,000001%).
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1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Кучеренко Володимир Анатолійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1963

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 33

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
>
8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Куч
еренка В.А 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річн
их Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до насту
пних річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обо
в'язки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди чле
нів Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням
ЗЗА від 10.04.2019 року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Кучеренко В
.А перебуває на посаді директора НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД (ТОВ), ідентифікаційний код ю
ридичної особи 30034641, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1. Протягом останніх п'яти років п
осаду не змінював. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний ст
а#с роботи - 33 роки. Кучеренко Володимир Анатолійович представник акціонера юридичної осо
бипредставника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕ
ЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить
31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Міхеєв Володимир Сергійович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1975

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 27

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
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ДНВП ВО "Комунар",, заступник головного конструктора

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Міх
еєва В.С 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зб

орів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Наглядової
ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради визн
ачаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 року
протокол №23. З Міхеєвим В.С укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винаг
ороду в натуральній формі не отримує. Міхеєв В.С перебуває на посаді заступника Голови Держа
вного космічного агентства України, ідентифікаційний код юридичної особи 00041482, м. Київ, в
ул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Протягом останніх п'яти рокі
в обіймав посади: заступник Голови, Державне космічне агентство України, м. Київ, заступник г
оловного конструктора, ДНВП ВО "Комунар", м. Харків. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 27 років. Міхїеєв Володимир Сергійович пред
ставник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного агентства У
країни (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, буд.8, частка
в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Приступа Максим Євгенович
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1984

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років) * *: 19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
>
8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Пр
иступу М.Є 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річ
них Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальни
х зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'язки членів Нагляде
вої ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів Наглядової ради в
изначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням ЗЗА від 10.04.2019 ро
ку №23. З Приступою М.Є укладено цивільно-правовий договір на безоплатній основі. Винагород
у в натуральній формі не отримує. Приступа М.Є перебував на посаді начальника відділу юридич
ної та договорної роботи, Державне космічне агентство України, ідентифікаційний код юридично
ї особи 00041482, м. Київ, вул. Московська, 8. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. П
ротягом останніх п'яти років обіймав посади: начальник відділу юридичної та договорної роботи,
завідувач юридичного сектору, Державне космічне агентство України. Непогашеної судимості за



корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Приступа Максим Євге
новин представник акціонера юридичної особи Держава Україна в особі Державного космічного
агентства України (код ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, б
уд.8, частка в статутному капіталі емітента 50,000001%).

1) посада*: Член Наглядової ради, корпоративний секретар

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич фізична особа Черкасова Вікторія Геннадіївна
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридично
ї особи:

4) рік народження* *: 1955

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років) * *: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
5

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2019 до наступних річних загальних зборів акціонері
н, на який обрано (призначено): в Товариства

9) опис: Відбулись наступні зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді. Чер
касову Вікторію Геннадіївну 10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН
» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступни
х річних загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства. Повноваження та обов'яз
ки членів Наглядової ради Товариства визначені у Статуті Товариства. Умови винагороди членів
Наглядової ради визначаються в укладених з ними цивільно-правових договорах за рішенням 33
А від 10.04.2019 року протокол №23. Винагороду в натуральній формі не отримує. Черкасова В.Г
перебуває на посаді начальника управління АТ "ХАРТРОН". Інші посади на інших підприємства

х не обіймає. Протягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Непогашеної судимості за кори
сливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 років. Черкасова Вікторія Геннадіїв
на представник акціонера юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТР
ОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя
, 7, належить 31139191 простих іменних акцій, що становить 36,43277% в статутному капіталі АТ
«ХАРТРОН»).

Черкасову Вікторію Геннадіївну 18.05.2018 року обрано на посаду корпоративного секретаря ПА
Т «ХАРТРОН» (з 10.04.2019 року - АТ «ХАРТРОН») за рішенням Наглядової ради ПАТ «ХАРТР
ОН» від 18.05.2018 року протокол № 43 відповідно до Статуту Товариства строком на 3 роки. Від
повідно до Статуту повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а тако
ж кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначе
ння та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші пит
ання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпорати
вного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради. Черкасова В.Г має відповідну кв
аліфікацію (кваліфікаційний сертифікат корпоративного секретаря від 27.05.2016 року №
0400197-КС). Умови винагороди корпоративного секретаря визначаються в укладеному з ним цив
ільно-правовому договорі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Непогашеної судимості з
а корисливі та посадові злочини не має. Перебуває на посаді начальника управління АТ «ХАРТР
ОН» та є членом Наглядової ради Товариства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. П
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ротягом останніх п'яти років посаду не змінювала. Загальний стаж роботи - 47 років.

1) посада*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державне космічне агентство України
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне 00041482
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
?

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням рі
чних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від
10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з
10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") юридичну особу Державне космічне агентство України (код ЄДРП
ОУ 00041482, місцезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим п
оданням від Державного космічного агентства України. За рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ХА
РТРОН» (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від 15.06.2017 року протокол № 10 з числа членів Ревізі
йної комісії - юридичних осіб обрано на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» (з
Ш.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") юридичну особу Державне космічне агентство України в особі пред
ставника ДКА України за окремим поданням (лист від 12.06.2017 вих. №2899/10-К4.2/17). Держа
вне космічне агентство України часткою в статутному капіталі АТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа Державне космічне агентство України
ної особи або повне найменування
юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичне 00041482
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
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8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням рі
чних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від
10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з
10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482, міс
цезнаходження: м. Київ, вул. Московська, 8) в особі представника за окремим поданням від Дер
жавної аудиторської служби України. Державне космічне агентство України часткою в статутном
у капіталі АТ "ХАРТРОН" не володіє.

1) посада*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізич юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДЛОВІ
ної особи або повне найменування ДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІ
юридичної особи: ДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД

3) ідентифікаційний код юридично 25187880
ї особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:,
5

8) дата набуття повноважень та термі 10.04.2017 3 роки
н, на який обрано (призначено):

9) опис: Зміни у персональному складі посадових осіб у звітному періоді не було. За рішенням рі
чних загальних зборів акціонерів ПАТ "ХАРТРОН" (з 10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") від
10.04.2017 року протокол № 21 обрано на посаду члена Ревізійної комісії ПАТ "ХАРТРОН" (з
10.04.2019 - АТ "ХАРТРОН") акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, мі

сцезнаходження: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, частка в статутному капіталі емітента
21,937239%). Представник фізична особа - представник ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД за дор
ученням. З 12.02.2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД (код ЄДРПОУ 25187880, місцезнаходже
ння: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1) володіє 0 штук акцій АТ "ХАРТРОН", що становить
0% в статутному капіталі АТ "ХАРТРОН".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціо
нера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Юридична адреса АТ «ХАРТРОН»: 61070 Україна, м. Харків вул. Академіка Проскури,1.
Код ЄДРПОУ - 14313062.
У 2019 році АТ «ХАРТРОН»  здійснювало свою господарську діяльність на підставі Статуту 
Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 
квітня 2017р. (протокол №21), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 18 квітня 2017р.
 Та Статуту Акціонерного товариства «ХАРТРОН», затвердженого Загальними зборами акціонерів 10 
квітня 2019р. (протокол №23), зареєстрованого Виконкомом Харківської Міської Ради 25 квітня 2019р.
Станом на 31.12.2019р. 50% + 1 акція у статутному капіталі Товариства знаходяться у власності 
Держави Україна в особі Фонду державного майна України. Решта акцій знаходиться у власності 5-ти 
юридичних осіб, які володіють загалом 37,03% акцій (з них і 7671 фізичних осіб, які володіють загалом 
12,97% акцій. Фізичні особи працівники підпртємства, які володіють більше 0,01% у статутному 
капіталі Товариства - відсутні.
Органом державного управління, що здійснює функції управління корпоративними правами держави у 
Товаристві, є Державне космічне агентство України (код ЄДРПОУ 00041482).
Підприємства АТ «ХАРТРОН» були і є провідними розробниками в Україні систем управління, 
обчислювальних комплексів, складного електронного устаткування для різних типів ракет і космічних 
апаратів. І,  не дивлячись на певні труднощі, пріоритет ракетно-космічного напряму діяльності підприємств 
АТ «ХАРТРОН» зберігається, але значного збільшення обсягів не планується. При цьому, розширюється 
асортимент постачання продукції з бронетанкової тематики. Укладені контракти на постачання послуг і 
апаратури на користь замовників КНР, Південної Кореї, Пакистану, Саудівської Аравії. 
Основні теми робіт, які планують виконувати підприємства АТ «ХАРТРОН» у 2020 році:
- по ракетно-космічній тематиці - розробка і виготовлення  систем управління ракетними комплексами і
 космічними об'єктами в рамках міждержавних космічних програмї. Підприємства АТ «ХАРТРОН» планують 
проводити роботи по: виготовленню і постачанню апаратури для виробу ракети носія «Таурус-ІІ», системи 
управління по темі «АРКАН»; розробці та виготовленню приладів по темі «Yuzhsat» та «CubeSat».
- по цивільній тематиці  – оновлення системи управління, конструкторської документації та забезпечення 
оперативної підтримки роботи дослідної експлуатації автоматичної системи контролю і управління ядерної 
підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, виготовлення виробів для  енергетичної 
промисловості, залізничного транспорту, виготовлення обладнання по темі «Український гвинтокрил»;
- послуги виробничого характеру;
- інші послуги  –  дитячий оздоровчий табір,  інші комерційні послуги.
2. Інформація про розвиток емітента
Певний час підприємства АТ «ХАРТРОН» виконували роботи ракетно-космічного напряму, але останні роки 
спостерігається суттєве скорочення ракетно-космічних програм. Діяльність АТ «ХАРТРОН» сьогодні  
фактично сконцентрована на здійсненні управління підприємствами, учасниками яких воно є, у тому числі 
визначенні загальної  ділової політики, основних напрямів діяльності цих підприємств,  затвердженні їх 
стратегічних планів та планів інвестицій.
З 2014 року АТ «ХАРТРОН» у рамках науково-технічної тематики виконувало  роботи за договорами  з 
Аргонською Національною Лабораторією (США) з розробки документації, виготовлення, монтажу та 
поставки системи контролю реактивності ядерної підкритичної установки «Джерело нейтронів» ННЦ ХФТІ, 
але ці роботи закінчуються вже у 2020 році.
На підставі аналізу споживчого ринку стосовно потреби у високотехнологічних медичних приладах, участі в 
науково-технічних нарадах з кардіологами і інженерами інституту кардіопротезування «Фонду розвитку 
кардіохірургії ім. Проф. Збигнева Реліги» (Польща) та  кардіологами Інституту серця (Україна), ознайомлення
з технічною оснащеністю вищезгаданих медичних установ, у 2017 році керівництвом АТ «ХАРТРОН» було 
прийнято рішення почати роботи по темі «Штучне серце». Після відповідних розробок було подано дві 
патентні заявки на корисні моделі, а саме: на  «Спосіб моніторингу зміни стану потоку суспензії» (з 
перспективою використання для експрес-аналізу крові) та на «Модернізацію синусного насосу», як найбільш 
щадного по відношенню до перекачуваної рідини різної в’язкості з елементами твердої субстанції (з 
перспективою використання для   перекачування крові в штучному шлуночку серця). Роботи виконуються за 
рахунок коштів Товариства. Витрати у 2019 році склали 241 тис.грн.
На 2020 рік АТ "ХАРТРОН" заплановані наступні показники:
• Об’єм виробництва товарної продукції  – 12,8 млн.грн.
• Чистий доход від реалізації продукції  (робіт, товарів, послуг) – 12,8 млн.грн.
• Собівартість реалізованої продукції  (робіт, товарів, послуг) – 10,76   млн.грн.
• Валовий прибуток – 2,04 млн.грн.
•  Чистий прибуток – 9,049 млн.грн.
• Сума грошових надходжень – 44,1 млн.грн.
• Сума грошових витрат – 40,2 млн.грн.



• Сума  капітальних інвестицій - 405 тис.грн.
• Середньомісячні витрати на оплату праці одного робітника - 17553 грн.

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
У звітному році не було укладання деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітента, що могло би вплинути на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 
Товариства.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими 
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 
операції, для якої використовуються операції хеджування
В АТ «ХАРТРОН»  діє цілісна інфраструктура інтегрованого управління ризиками, яка включає в себе 
керівництво Товариства, членів ревізійної комісії, членів Наглядової ради  і працюючих в узгодженому режимі
відповідних відділів (планового, економічного, юридичного).
Керівництво Товариства несе відповідальність за безпосередню організацію процесу управління ризиками, 
тобто за забезпечення виявлення (ідентифікації) оцінки, контролю та моніторингу ризиків, враховуючи 
взаємний вплив ризиків, та здійснює контроль за створенням та функціонуванням системи управління 
ризиками.
До функцій контролю належать:
- забезпечення проведення кількісної та якісної оцінки на основі визначених показників тих ризиків, на які 
наражається підприємство або які можуть надалі з'явитися в його діяльності;
- розроблення та актуалізація засобів аналізу ризиків і методик для нових та діючих моделей;
- накопичення спостережень (історичних даних) для порівняльного аналізу;
- ідентифікація і моніторинг порушення лімітів;
- аналіз можливих сценаріїв;
- забезпечення координації з іншими підрозділами і сферами діяльності Товариства;
- на основі проведеного аналізу величини ризиків Товариства та всіх факторів, які можуть призводити до її 
зниження, а також рівня розвитку систем управління ризиками, надання рекомендацій на розгляд керівництву 
щодо подальшої тактики роботи з цими ризиками, у тому числі за допомогою встановлення  лімітів та інших 
обмежень;
- надання пропозицій керівництву щодо потрібних вимог до капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і
збитків, пов'язаних з ризиками, виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно.
Порядок заходів щодо управління ризиками у разі настання такої потреби визначається Правлінням 
Товариства, а у разі необхідності питання виноситься на розгляд Наглядової ради або  Загальних зборів 
акціонерів.
Контроль за ефективністю управління ризиками Товариства здійснюється на багаторівневій основі (керівник, 
Правління, ревізійна комісія, Наглядова рада, Загальні збори акціонерів).
Відповідальні особи здійснюють загальний контроль за рівнем ризиків, здійснюють встановлення переліку 
інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням.
Начальники відділів здійснюють поточний контроль за рівнем ризиків і прогнозують рівні ринкових ризиків, 
здійснюють перевірки ефективності системи управління ринковими ризиками або окремих її елементів 
відповідно до плану своєї діяльності або за завданням керівника.
Управління ризиками
На Товариство здійснюють вплив ризик держави, ризик податкової системи, банківський ризик, ризик 
ліквідності, ринковий ризик (включно з валютним ризиком та ризиком процентної ставки) та ризик 
управління капіталом, що витікає з наявності у Товариства фінансових інструментів. Нижче надається 
інформація відносно впливу на Товариство кожного з вищезазначених ризиків, цілі Товариства, його політику 
та процедури відносно виміру та управління цими ризиками.
 Керівництво Товариства проводить активний контроль фінансових та ринкових ризиків, та приймає у разі 
необхідності, відповідні заходи.
Ризик геополітичного середовища

Україна переживає політичні та економічні зміни, що вплинули, і можуть продовжувати впливати на 
діяльність Товариства в цьому середовищі. У даний час Україна переживає період великих проблем, але в разі 
успішного їхнього подолання, країна може зайняти набагато вигідніше становище, ніж раніше. 
Велике поєднання природних, інтелектуальних, людських і виробничих ресурсів разом з ефективним і 
компетентним урядом відкриває багато нових можливостей для розвитку країни на геополітичній арені, що 
постійно змінюється. Отже, перспективи для майбутньої економічної стабільності в Україні істотно залежать 
від ефективності економічних заходів і реформ, що проводяться спільно з правовим, нормативним та 
політичним розвитком, які знаходяться поза контролем Товариства. Ця фінансова звітність відображає 



поточну оцінку керівництва можливого впливу українського бізнес-середовища на діяльність Товариства та її 
фінансове становище, хоча і майбутні умови господарювання можуть відрізнятися від оцінки керівництва.
Ризики податкової системи України
В Україні основним документом, що регулює різні податки, встановлені як центральними, так і місцевими 
органами влади, є Податковий Кодекс України. Такі податки включають податок на додану вартість, податок 
на прибуток, податок з доходів фізичних осіб, земельний податок, податок на нерухомість та інші податки.
Податкові декларації/відшкодування є предметом перегляду та розглядання багатьох органів влади, які 
уповноважені законодавством накладати значні штрафи, пені та нараховувати відсотки. Такі обставини 
загалом створюють в Україні більше податкових ризиків у порівнянні з країнами, які мають більш розвинені 
податкові системи. Загалом, українські податкові органи можуть переглянути податкові зобов’язання 
платників податків лише протягом трьох років після подання відповідного податкового відшкодування. Однак,
таке законодавче обмеження в часі може не братися до уваги або бути  продовженим за певних обставин.
 Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо 
земельного податку, що сплачується на відповідній території. Земельний податок у 2019 році мають 
сплачувати власники земельних ділянок (паїв) та постійні землекористувачі – фізичні та юридичні особи 
(ст. 14.1.72 Податкового кодексу України, ст. 269.1 ПКУ).
У 2019 році податок на землю у порівнянні з 2018 роком збільшився у 3,6 рази (зростання податку у 2018 році
порівняно з 2017 роком становило 6,2%). 
Управління капіталом
Управління капіталом Товариства спрямовано на забезпечення безперервності діяльності підприємства з
 одночасним зростанням приросту прибутків  через оптимізацію співвідношення власних та залучених 
коштів.
Керівництво вживає заходів по дотриманню рівня капіталу на рівні, що є достатнім для забезпечення 
оперативних та стратегічних потреб Товариства, а також для підтримки довіри з боку інших учасників ринку. 
Це досягається через ефективне управління грошовими коштами, постійний контроль виручки та прибутку 
Товариства, а також планування довгострокових інвестицій, що фінансуються за рахунок коштів від 
операційної діяльності Товариства. Виконуючи ці заходи Товариства намагається забезпечити стабільне 
зростання прибутків.
Показник накопиченого прибутку Товариства у 2019 році характеризується збільшенням на 4,3% порівняно з 
2018 роком.   Сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019р. порівняно з 31.12.2018р. збільшилась
на 5014 тис.грн. Загальна сума позичених коштів станом на 31.12.2019р. у порівнянні зі станом на 
31.12.2018р. зменшилась на 30,1 % Станом на 31.12.2019р. загальна сума позичених коштів склала 
34188 тис.грн. 
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Кредитний ризик
Кредитний ризик – це ризик фінансових втрат Товариства у випадку невиконання зобов’язань клієнтом або 
контрагентом за відповідною угодою. У звітному періоді фінансові активи Товариства, які піддаються 
кредитному ризику, представлені: грошовими коштами та залишками на банківських рахунках, торговельною 
та іншою дебіторською заборгованістю (за виключенням дебіторської заборгованості, яка не представлена 
фінансовими активами). 
Схильність до кредитного ризику
Балансова вартість фінансових активів – це максимальна вартість, яка підлягає кредитному ризику.
Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської заборгованості з 
замовниками (покупцями продукції). Схильність Товариства до кредитного ризику у більшій мірі залежить від
особливостей кожного замовника. 
Кредитний ризик Товариства контролюється та аналізується на підставі окремо взятих випадків і керівництво 
Товариства вважає, що кредитний ризик відповідним чином відображається шляхом уцінки, яка напряму 
зменшує балансову вартість дебіторської заборгованості.
Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик невиконання Товариством своїх фінансових зобов’язань на дату їхнього 
погашення. Підхід Товариства до управління ліквідністю полягає в забезпеченні, у можливих межах, 
постійної наявності у Товариства відповідної ліквідності, яка б дозволяла відповідати на її зобов’язання 
своєчасно (як в нормальних умовах, так і у випадку виникнення нестандартних ситуацій), уникаючи 
неприйнятних збитків або ризику пошкодження репутації Товариства.
Відповідальність за управління ризиком втрати ліквідності повністю несе управлінський персонал 
Товариства, який розробив відповідну структуру для управління потребами Товариства у довгостроковому, 
середньостроковому та короткостроковому фінансуванні, та для контролю над ліквідністю. Товариство 
управляє ризиком втрати ліквідності за допомогою дотримання достатніх резервів, використання банківських 
ресурсів та позик, а також за допомогою постійного моніторингу, передбачуваного та фактичного руху 
грошових коштів, а також, поєднання термінів настання платежів по активах та зобов’язаннях Товариства.



Аналіз ліквідності полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і 
розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх 
погашення і розташованими у порядку зростання термінів погашення. 
Відповідно до планів Товариства, вимоги щодо її робочого капіталу виконані як з боку надходження грошових
коштів від операційної діяльності, так і з позиції кредитних коштів, коли надходжень від діяльності 
недостатньо для своєчасного погашення зобов'язань.
Валютний ризик

У відношенні валютного ризику керівництво встановлює ліміти на рівень схильності ризику в розрізі валют і 
в цілому. Здійснюється контроль над позиціями. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації», валютний ризик виникає за фінансовими інструментами у валюті, яка не є 
функціональною і є монетарними за характером; ризики, пов'язані з перерахунком валют, не враховуються. 
Головним чином, Товариство здійснює свою діяльність в таких валютах: українська гривня, долар США.
Ризик процентной ставки
Товариство схильна до впливу коливань процентних ставок, які можуть негативно вплинути на фінансові 
результати Товариства. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
АТ "ХАРТРОН" не має власного кодексу корпоративного управління.
 Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов’язкова наявність Кодексу корпоративного 
управління.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
 корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
АТ "ХАРТРОН" не застосовує кодекс корпоративного управління інших юридичних осіб або фондових бірж.
Акціонерне товариство «ХАРТРОН» здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, 
а саме: Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших законодавчих 
документів, а також Статуту Товариства. 
 Законом України «Про акціонерні товариства» не передбачена обов’язкова наявність Кодексу корпоративного 
управління.

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги
АТ "ХАРТРОН" не застосовує практику корпоративного управління понад визначнгі законодавством та 
Статутом Товариства вимоги.

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

Корпоративне управління - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління
та контролю Товариства. АТ «ХАРТРОН» у системі взаємодії між акціонерами і керівництвом акціонерного 
товариства, включаючи Правління, не відхиляється від чинного законодавства України та Статуту Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові

 X  

Дата проведення  10.04.2019



Кворум зборів** 98,19 

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 
(затвердження регламенту).  
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за 
результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 
3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, прийняття 
рішення за наслідками  розгляду звіту  Ревізійної комісії.  
4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  
5. Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік.  
6. Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження розміру 
річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»  на 2019 рік.
7.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН».  
8.  Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»).
10. Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».  
11.  Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та уповноваженої 
особи для підписання цих договорів.  
12.  Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік.  
13.  Про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 2019 році.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
20.03.2019 року за пропозицією акціонера Держава Україна в особі Державного космічного агентства 

України 00041482 (власника більше 5 відсотків акцій Товариства, 42 735 141 акцій): 
- питання порядку денного № 9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН») п. 9.5. проектів рішень доповнено новим проектом рішення
шляхом включення нового проекту рішення №2 щодо п.9.5.  
та
- питання порядку денного № 13 «Про вчинення значних право чинів та правочинів із заінтересованістю АТ 
«ХАРТРОН» у 2019 році» доповнено новим проектом рішення шляхом включення нового проекту рішення 
№2.

25.03.2019 року інформація щодо пропозиції акціонера розміщена на сайті Товариства 
http://www.hartron.com.ua та https://14313062.smida.gov.ua і оприлюднена уповноваженим провайдером 
інформаційних послуг Державна установа „Агентство з розвітку інфраструктури фондового ринку України”
в загальнодоступній інформаційній базі даних Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України.

Інформація про зміни до проектів рішень порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» 
доведена до відома акціонерів шляхом надсилання повідомлення через депозитарну систему України. 
Акціонерам юридичним особам направлені поштові рекомендовані листи.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:  протягом звітного 2019 року 
позачергові збори не проводились.

Результати розгляду питань порядку денного: 
По питанню №1  «Прийняття рішень з питань  проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ 
«ХАРТРОН» (затвердження регламенту)»
ВИРІШИЛИ:
Затвердити регламент ведення річних Загальних зборів акціонерів:
- для доповіді з питань поряду денного надавати від 5 до 45 хвилин;
- пропозиції, запитання до доповідачів надавати в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по 
батькові  акціонера, з якого питання порядку денного та яке запитання має акціонер;
- час для відповіді по питанням  -  до 5 хвилин;
- час для виступу акціонерів  -  до 3 хвилин.

По питанню №2 «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 рік, затвердження 
заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»
ВИРІШИЛИ:
2.1. Звіт Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» про роботу за 2018 році – затвердити.
2.2. Роботу Наглядової ради ПАТ «ХАРТРОН» у 2018 році вважати задовільною.

По питанню №3 «Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік, 
прийняття 



рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії»
ВИРІШИЛИ:
3.1. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.
3.2. Висновки Ревізійної комісії ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

По питанню №4 «Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його 
розгляду»
4.1. Висновки зовнішнього аудиту щодо  ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік врахувати.

По питанню №5 «Затвердження річного звіту ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:
5.1. Річний звіт ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.
5.2. Баланс ПАТ «ХАРТРОН» за 2018 рік – затвердити.

По питанню №6 «Розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році, затвердження 
розміру 
річних дивідендів та затвердження планових нормативів розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН»  на 2019 
рік»
ВИРІШИЛИ:
6.1. Затвердити розподіл прибутку ПАТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи у 2018 році у сумі 26186 
тис.грн., одержаного товариством за 2018р., направивши його:
- до фонду дивідендів – 13093 тис.грн. (50% чистого прибутку);
- у зв’язку з наповненням резервного фонду до розміру 25%  статутного капіталу відрахувань  до резервного
фонду не здійснювати;
- нерозподілений прибуток – 13093 тис.грн.
6.2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію 0,1532 грн.
6.3. Затвердити порядок виплати дивідендів:
•Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам.
•Виплатити дивіденди акціонерам резидентам України у гривнях.
•Виплатити дивіденди на державну частку акцій (50% +1 акція) за   результатами роботи за 2018 рік у 
розмірі 6546,5 тис.грн.
•Виплату дивідендів акціонерам - юридичним особам здійснювати шляхом перерахування грошових коштів
на розрахунковий рахунок після отримання від них підтвердження реквізитів для перерахування дивідендів.
•Виплату дивідендів акціонерам - фізичним особам здійснювати в касі ПАТ «ХАРТРОН».
•Покрити витрати по перерахунку та виплаті дивідендів акціонерам за рахунок ПАТ «ХАРТРОН».
•Сформувати відомість на виплату дивідендів на базі Реєстру акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» станом на 
10.04.2019р.
•  Виплатити дивіденди акціонерам у порядку, встановленому діючим законодавством. 
6.4. Встановити терміни виплати дивідендів: 
     - на державну частку акцій з 11.04.2019р. до 27.06.2019 р.;
     - акціонерам-фізичним особам з 03.06.2019р. до 27.06.2019р.;
     - акціонерам-юридичним особам з 01.07.2019р. до 10.10.2019р.
6.5. Затвердити планові нормативи розподілу прибутку ПАТ «ХАРТРОН» на 2019 рік,  направивши:
до фонду дивідендів - 50 %;  
до резервного фонду -  0 %.  

По питанню №7 «Прийняття рішення про припинення повноважень  членів Наглядової ради   ПАТ 
«ХАРТРОН» 
ВИРІШИЛИ:
7.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження Наглядової ради ПАТ 
«ХАРТРОН» у повному складі.

По питанню №8 «Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства»
ВИРІШИЛИ:
8.1. Відповідно до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення  ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 № 2210-VIII
змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8.2. Змінити найменування Товариства:
•повне українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
•скорочене українською мовою: з ПАТ «ХАРТРОН» на АТ «ХАРТРОН»
•повне російською мовою: з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН» на 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАРТРОН»
•скорочене російською мовою: з ПАО «ХАРТРОН» на АО «ХАРТРОН»
•повне англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «HARTRON» на JOINT-STOCK 
COMPANY «HARTRON»
•скорочене англійською мовою: з PJSC «HARTRON» на JSC «HARTRON»



8.3.Уповноважити Голову Правління (з правом передоручення) у порядку, встановленому чинним 
законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та
найменування Товариства.

По питанню №9 «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ХАРТРОН» (нова редакція Статуту 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»)»
ВИРІШИЛИ:
9.1 Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, 
посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації.
9.3. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій 
редакції.
9.4. Доручити Голові Правління (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством 
порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.
9.5. Встановити, що повноваження членів Ревізійної комісії, обраних до реєстрації Статуту Товариства в 
нової редакції на три роки, є чинними на цей строк.

По питанню №10 «Обрання членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН»
ВИРІШИЛИ:
Обрати членів Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» з числа акціонерів Товариства та їх представників у 
кількості 7 (сім) осіб на строк до наступних річних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:
1. Голуб Олександр Юрійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного 
космічного агентства України.
2. Приступа Максим Євгенович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного 
космічного агентства України.
3. Колобков Олег Вадимович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного 
космічного агентства України.
4. Міхеєв Володимир Сергійович - представник акціонера – Держава Україна в особі Державного 
космічного агентства України.
5. Ключник Володимир Ілліч - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД».
6. Кучеренко Володимир Анатолійович - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД».
7. Черкасова Вікторія Геннадіївна - представник акціонера – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД».

По питанню №11 «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та 
уповноваженої особи для підписання цих договорів»
ВИРІШИЛИ:
11.1 Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» - 
затвердити.
11.2 Надати Голові Правління АТ «ХАРТРОН» повноваження на підписання цивільно-правових договорів, 
які укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ХАРТРОН».
11.3. Кошторис витрат на винагороду членам Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» по цивільно-правовим 
договорам в розмірі 280 тис.грн. на рік – затвердити.

По питанню №12 «Визначення основних напрямків діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ:
12.1. Основні напрямки діяльності АТ «ХАРТРОН» на 2019 рік – затвердити.

По питанню №13 «Про вчинення значних правочинів та правочинів з заінтересованістю АТ «ХАРТРОН» у 
2019 році»
ВИРІШИЛИ:
13.1. Прийняти до відома інформацію, що Правлінням Товариства не планується протягом 2019 року 
укладати правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, сума яких перевищує 160946 тис.грн.

Річні загальні збори акціонерів за пісумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році відбулися 
09.04.2020 року.

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

 Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні  X  



збори

Акціонери   X

Депозитарна установа   X

Інше (зазначити) Реєстраційна комісія призначена за рішенням Наглядової ради від 22.02.2019 року протокол №52 
       у запропонованому Правлінням Товариства складі (протокол від 03.01.2019 № 135). 

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

  Так  Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками X

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

Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування)                                                                                             X
Підняттям рук X
Інше (зазначити) Іменними бюлетенямі для голосування

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  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 (зазначити) позачергових зборів у звітному періоді не було

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 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 (який) на день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства         X

Інше (зазначити) д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
у звітному періоді чергові загальні збори проведені 10.04.2019

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
у звітному періоді позачергові загальні збори не скликались.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» Наглядова рада обрана Загальними зборами 
акціонерів (протокол №23 від 10.04.2019р.) на строк  до наступних річних зборів акціонерів Товариства у 
наступному складі:
представники акціонера Держава Україна в особі представників Державного космічного агентства України - 
Голуба Олександра Юрійовича, Колобкова Олега Вадимовича, Міхеєва Володимира Сергійовича та Приступи 



Максима Євгенійовича; 
представники акціонера Акціонерне товариство "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" - Ключник Володимир  Ілліч,
Кучеренко Володимир Анатолійович, Черкасова Вікторія Геннадіївна.
Головою Наглядової ради (протокол від 15 квітня 2019 року №1) був обраний Голуб Олександр Юрійович. 
Станом на 31.12.2019 року склад Наглядовох ради АТ «ХАРТРОН»:
Голова Голуб Олександр Юрійович
Члени Наглядової ради:
Колобков Олег Вадимович
Міхеєв Володимир Сергійович
Приступи  Максим Євгенійович
Ключник Володимир Ілліч
Кучеренко Володимир Анатолійович
Черкасова Вікторія Геннадіївна
Змін у складі Наглядової ради акціонерного товариства "ХАРТРОН" впродовж 2019 року не було.

Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює 
управління поточною діяльністю підприємства, є Правління.  Правління підзвітне Наглядовій раді  і 
організовує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує 
функції голови колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.
Протягом 2019 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі:  
Голови Правління Вахно Миколи Івановича обраного Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21),
та обраними Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017р. №32)
заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління: 
Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,
Златкина Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС, 
Русакова Сергія Арсеньєвича – технічний директор ПАТ «ХАРТРОН» і
Рішенням Наглядової ради (протокол № 53 від 01.04.2019р.) припинено повноваження члена Правління 
Лученко Олега Олексійовича генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ
у зв’язку зі звільненням  з посади та на заміну до складу Правління обрано з 01 червня 2019 року Болдирєва 
Ігоря Миколайовича – генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ 
(протокол № 2 від 30.06.2019р.). 
Рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 31.10.2019р.) припинено повноваження члена Правління 
Коновальчук Тетяни Андріївни – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-
ЮКОМ» у зв’язку зі звільненням  з посади і на заміну до складу Правління обрано з 01 листопада 2019 року 
Романовського Олександра Володимировича – генерального директора Науково-виробничого підприємства 
«ХАРТРОН-ЮКОМ».
Станом на 31.12.2019 року склад Правління АТ «ХАРТРОН»:
Голова Правління Вахно Микола Іванович,  
заступник голови Правління Неймирок Юрій Костянтинович і члени Правління: 
Болдирєв Ігор Миколайович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ,
Борзикина Олена Миколаївна – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,
Златкин Олег Юрійович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС, 
Русаков Сергій Арсеньєвич – технічний директор АТ «ХАРТРОН»,
Романовський Олександр Володимирович – генеральний директор Науково-виробничого підприємства 
«ХАРТРОН-ЮКОМ».
 
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством,  
Статутом та відповідними контрактами.

Склад наглядової ради (за наявності)
 Кількість 

осіб

Членів наглядової ради - акціонерів 0
Членів наглядової ради - представників акціонерів 7
Членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) АТ "ХАРТРОН" комітетів з питань аудиту, питань призначень та винагород не створювало



У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а 
також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член

Так Ні
Голуб Александр Юрьевич Голова Наглядової ради X
Опис: Голуба О.Ю  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних 
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23, обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ 
«ХАРТРОН» за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 15.04.2019 року протокол № 1 з числа членів 
Наглядової ради на строк повноважень Наглядової ради до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до 
Статуту Товариства.

Ключник Володимир Ілліч член Наглядової ради        X
Опис: Ключник В.І обраний членом Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів 
від 10.04.2019 року протокол №23, термін повноважень - до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до 
Статуту Товариства.

Колобков Олег Вадимович член Наглядової ради X
Опис: Колобкова О.В  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних 
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів 
відповідно до Статуту Товариства.

Кучеренко Володимир Анатолійович член Наглядової ради X
Опис: Кучеренко В.А  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних 
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів 
відповідно до Статуту Товариства.

Міхеєв Володимир Сергійович член Наглядової ради X
Опис: Міхеєва В.С  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних 
зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів відповідно до 
Статуту Товариства.

Приступа Максим Євгенович член Наглядової ради X
Опис: Приступу М.Є  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних 
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів 
відповідно до Статуту Товариства.

Черкасова Вікторія Геннадіївна член Наглядової ради X
Опис: Чнркасову В.Г  10.04.2019 обрано на посаду члена Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних 
Загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року протокол №23 до наступних річних загальних зборів акціонерів 
відповідно до Статуту Товариства.

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 (зазначити) У Статуті Товариства не визначені інші вимоги до членів Наглядової ради

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
 обов'язками?
 Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів X



акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X
 члена
Інше (зазначити) Члени Наглядової ради самостійно знайомляться зі змістом внутрішніх документів Товариства

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: У 2019 році було проведено 13 засідань Наглядової ради Товариства, на яких 
були прийняті наступні рішення: 
•Затверджено фінансовий план АТ «ХАРТРОН» (консолідований) на 2020 рік і відповідно затверджена додаткова угода 
до контракту Голови Правління з  показниками використання майна і прибутку, а також майнового стану Товариства. 
•Затверджені звіти Правління про результати фінансово-економічної діяльності Товариства, у тому числі про виконання 
показників фінансового плану Товариства, та звіти Голови Правління про виконання умов контракту за 4-й  квартал 2018 
рік, за 1-й, 2-й та 3-й квартали 2019 року. 
•Затверджена «Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)», яка надається для розміщення у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії з цінних паперів відповідно до статті 40  Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок».
•Затверджені Порядок денний, дата, місце проведення річних Загальних зборів акціонерів  «ХАРТРОН», інші 
процедурні питання підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів, що відбулися 10 квітня 2019 року.
•Погоджені матеріали річних Загальних зборів акціонерів, що відбулися 10 квітня 2019 року, у тому числі рекомендації 
річним Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської
фірми) щодо роботи Товариства у 2018 році для прийняття рішення щодо нього та проект нової редакції Статуту 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН».  
•У зв’язку зі зміною типу Товариства було прийнято рішення про обрання незалежного оцінювача для визначення 
ринкової вартості 1 акції ПАТ «ХАРТРОН» при здійсненні обов'язкового викупу акцій та затвердження ринкової вартості
1 акції ПАТ «ХАРТРОН» при здійсненні обов'язкового викупу акцій.
•Відповідно до Статуту Товариства, прийняті рішення відносно: 
- укладення Товариством договорів оренди нежитлових приміщень на 2019 рік; 
- реалізації нежитлових приміщень АТ «ХАРТРОН», які знаходилися поза територією промплощадки і не 

використовувалися в виробничих цілях, у тому числі, обрання оцінювача цього майна, затвердження умов договору, який 
укладався з ним, встановлення розміру оплати його послуг та подальше затвердження ринкової вартості цих нежитлових 
приміщень.
•За поданням Голови Правління затвердження змін у складі Правління.

Усі рішення з питань порядку денного засідань Наглядової ради прийняті з дотриманням норм чинного законодавства 
України.

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 (зазначити) З членами Наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 10.04.2019 року укладено

 цівільно-правові договори.

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Станом на 31.12.2019 року склад Правління АТ Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
«ХАРТРОН»: Питання повноважень Голови Правління та членів Правління
Голова Правління Вахно Микола Іванович,    визначаються в Статуті.
заступник голови Правління Неймирок Юрій Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов’язків, 
Костянтинович і члени Правління: оплати праці та матеріального забезпечення Голови 
Болдирєв Ігор Миколайович – генеральний директор Правління та членів Правління визначаються в Статуті 
Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН- Товариства і трудовому договорі (контракті). 
ПЛАНТ, До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, 
Борзикина Олена Миколаївна – головний бухгалтер пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, 
АТ «ХАРТРОН», що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у 
Златкин Олег Юрійович – генеральний директор внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім 
Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН- питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, 
АРКОС, Наглядової ради та Ревізійної комісії, в тому числі і 



Русаков Сергій Арсеньєвич – технічний директор АТ виключної компетенції цих органів. 
«ХАРТРОН», Компетенція  Правління:  
Романовський Олександр Володимирович –     (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної 
генеральний директор Науково-виробничого діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством,
підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».  Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до 

компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.  
    (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження 
Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники 
ефективності роботи Товариства, річні та перспективні 
фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні
 плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх 
виконання.  
    (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою
 ключових техніко-економічних показників ефективності 
роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та 
перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та 
перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів 
Товариства.
    (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, 
технічну та цінову політику Товариства.  
    (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення 
Наглядової ради, звітує про їх виконання.  
    (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з 
окремих питань своєї діяльності.
    (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про
 напрямки та порядок використання коштів фондів (крім 
фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, 
встановлених цим Статутом.
    (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні 
нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх 
нормативних документів, затвердження яких віднесено до 
компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.  
    (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та 
проведення Загальних зборів відповідно до положень 
чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції 
Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та 
доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів 
рішень Загальних зборів.  
    (10) Організує розробку та надає на затвердження 
Наглядовій раді пропозиції щодо структури управління та її 
зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад 
Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за 
виключенням посадового окладу Голови Правління та членів
 Правління) згідно з затвердженою Наглядовою радою 
структурою управління Товариства; затверджує 
організаційну структуру та штатний розклад відокремлених 
підрозділів Товариства.  
    (11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та 
звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, 
представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, 
а також самостійно призначає та звільняє керівників 
виробничих структурних підрозділів та функціональних 
структурних підрозділів Товариства.  
    (12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх 
підприємств, філій, представництв, відділень, інших 
відокремлених підрозділів, виробничих структурних 
підрозділів та функціональних структурних підрозділів 
Товариства.
    (13) Приймає рішення про притягнення до майнової 
відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, 
представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів 
та структурних підрозділів Товариства.
    (14) Приймає рішення про вчинення правочинів, 
підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод,
 контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів 
Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на 
вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного 



законодавства України потрібно одержати обов’язкове 
рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) 
Наглядової ради на їх вчинення. 
    (15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення 
Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо 
розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради 
або Загальних зборів.
    (16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у 
випадках, передбачених Статутом) організовує та здійснює дії
 щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб,
 а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або 
заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осіб, а 
також здійснює участь у діяльності органів управління 
юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє 
Товариство.
    (17)  Приймає рішення щодо організації та ведення 
діловодства в Товаристві. 
    (18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення 
про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам 
для представлення та захисту прав та інтересів Товариства 
перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування 
договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому 
числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або 
погодження (затвердження) яких прийняті Загальними 
зборами та/або Наглядовою радою.
    (19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та 
функціональні структурні підрозділи Товариства. 
    (20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх
 зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
    (21) Забезпечує ефективне використання активів 
Товариства. 
    (22) Приймає рішення щодо використання прибутку 
Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим 
планом (бюджетом) Товариства. 
    (23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах,
 які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради. 
    (24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на 
розгляд Загальних зборів, готує у зв’язку з цим необхідні 
матеріали.
    (25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи 
щодо підготовки та проведення  Загальних зборів акціонерів 
Товариства.
    (26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо 
ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 
правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів 
за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
    (27)  Укладає договір з обраним депозитарієм на 
обслуговування емісії цінних паперів.
    (28)  Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не 
віднесені до виключної компетенції Загальних зборів 
Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення 
яких не потрібно отримання відповідного рішення 
Наглядової ради та/або Загальних зборів. 
Голова Правління має право:
    (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності
 Товариства.  
    (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та 
фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був 
уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та 
повноважень останнього або був уповноважений відповідним
 рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.  
    (3) Представляти Товариство без довіреності в його 
відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, 
банківськими та фінансовими установами, органами 
державної влади і управління, державними та громадськими 
установами та організаціями, вести переговори, самостійно 
укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди,



 договори, контракти та інші правочини, а для здійснення 
яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень 
Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради 
та/або Загальних зборів Товариства – після отримання 
рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких 
правочинів.  
    (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, 
контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких 
було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними 
зборами.  
    (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та 
фінансових установах України або за кордоном для 
зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, 
кредитних, депозитних, касових та інших фінансових 
операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України.  
    (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з 
урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, 
внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями 
Наглядової ради та/або Загальних зборів.  
    (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, 
підписувати та відкликати доручення й довіреності 
працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним 
особам на здійснення від імені Товариства юридично 
значимих дій.  
    (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-
розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
    (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати 
інші рішення з питань трудових відносин Товариства з 
працівниками Товариства, з урахуванням положень цього 
Статуту, у тому числі, затверджувати конкретні розміри 
посадових окладів (тарифних ставок)  працівників 
Товариства. 
    (10)  Надавати розпорядження та/або вказівки, які є 
обов’язковими для виконання усіма особами, які 
знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма 
уповноваженими представниками Товариства.  
    (11) Приймати рішення та підписує від імені Товариства 
претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші 
процесуальні документи, що пов’язані або стосуються 
використання Товариством своїх прав та здійсненням 
обов’язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи
 у судах загальної юрисдикції, судах конституційної 
юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, 
органах виконавчої служби, податкових, митних та інших 
державних органах та організаціях, органах місцевого 
самоврядування.
    (12) Вживати заходів для заохочення працівників 
Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства 
у порядку та у випадках, передбачених чинним 
законодавством України та цим Статутом. 
    (13) Розподіляти обов’язки між членами Правління.
    (14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та 
зберігання протоколів засідань  Правління.
    (15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені
 цим Статутом.  
 Відповідно до Контракту:
Голова Правління:
6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво 
Товариством, організує його виробничо-господарську, 
соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання
 завдань Товариства, передбачених законодавством, Статутом
 Товариства та цим контрактом.
....
12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і 
права, які поширюються на Товариство законодавчими та 
іншими нормативними актами, а також передбачені статутом 



Товариства  та цим контрактом.
13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 
Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
 5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління 
«Товариства», вносити питання до порядку денного 
засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію
 про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій,
 знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх 
копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій 
та представництв «Товариства».   Вищезазначена інформація 
та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати отримання «Товариством»   
відповідного запиту на 33м.‘я Голови Правління;
5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у 
складі Правління вирішувати питання поточної діяльності 
«Товариства»;
5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.5.  надавати у письмовій формі зауваження на рішення 
Правління;
5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом 
складання повноважень члена Правління за умови 
письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.
Член Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління 
«Товариства», вносити питання до порядку денного 
засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію
 про «Товариство», необхідну для виконання своїх функцій,
 знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх 
копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій 
та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація 
та документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного 
запиту на 33м.‘я Голови Правління;
5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення 
Правління;
        5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом 
складання повноважень члена Правління за умови 
письмового повідомлення про це «Товариство»   за два 
тижні.

Опис: Згідно із Статутом акціонерного товариства «ХАРТРОН» колегіальним виконавчим органом, що здійснює 
управління поточною діяльністю підприємства, є Правління.  Правління підзвітне Наглядовій раді  і організовує 
виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства. Очолює Правління, виконує функції голови 
колегіального виконавчого органу Товариства і керує його роботою голова Правління.

Протягом 2019 року Правління акціонерного товариства «ХАРТРОН» працювало в складі:  
Голови Правління Вахно Миколи Івановича обраного Загальними зборами (протокол від 10.04.2017р. № 21),
та обраними Наглядовою радою (протокол від 11.04.2017р. №32)
заступника голови Правління Неймирок Юрія Костянтиновича і членів Правління: 
Борзикиної Олени Миколаївни – головний бухгалтер АТ «ХАРТРОН»,
Златкина Олега Юрійовича – генеральний директор Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-АРКОС, 
Русакова Сергія Арсеньєвича – технічний директор АТ «ХАРТРОН».
Рішенням Наглядової ради (протокол № 53 від 01.04.2019р.) припинено повноваження члена Правління Лученко Олега 
Олексійовича генерального директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ у зв’язку зі звільненням  з
посади та на заміну до складу Правління обрано з 01 червня 2019 року Болдирєва Ігоря Миколайовича  – генерального 
директора Науково-виробничого підприємства ХАРТРОН-ПЛАНТ (протокол № 2 від 30.06.2019р.). 
Рішенням Наглядової ради (протокол № 6 від 31.10.2019р.) припинено повноваження члена Правління Коновальчук 
Тетяни Андріївни – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ» у зв’язку зі 
звільненням  з посади і на заміну до складу Правління обрано з 01 листопада 2019 року Романовського Олександра 
Володимировича – генерального директора Науково-виробничого підприємства «ХАРТРОН-ЮКОМ».



Впродовж 2019 року було проведено 26 засідань Правління Товариства, на яких розглядалися наступні питання: 
    • Затвердження плану підготовки  і підготовка  матеріалів з питань порядку денного і річних Загальних зборів 
акціонерів за результатами роботи Товариства за 2018 та 2019 роки.
    • Розгляд матеріалів до річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ХАРТРОН» за результатами роботи Товариства у 
2018 році.
    • Питання, що виникли у зв'язку із зміною найменування Публічного акціонерного товариства «ХАРТРОН» в 
Акціонерне товариство «ХАРТРОН».
    •  Затвердження  кошторису витрат АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік.
    • Затвердження проекту фінансового плану АТ «ХАРТРОН»  (консолідований) на 2020 рік.
    •  Затвердження проектів «Середньострокового стратегічного плану розвитку АТ «ХАРТРОН»  на 2020-2024 роки» і 
«Інвестиційного плану АТ «ХАРТРОН» на 2020 рік (консолідований)». 
    • Аналіз стану по укладенню договорів у 2019 році.
    • Аналіз роботи підприємств, учасником яких є АТ «ХАРТРОН», по результатах за 4-й квартал і 2018 рік у цілому, а 
також за 1-ий – 3-й квартали 2019 року.
    •  Аналіз виконання плану робіт Правління і прийнятих ним рішень за 1-ий – 4-й квартали і 2019 рік у цілому.
    • Вибір аудиторської фірми для проведення аудиторської перевірки фінансово-економічної діяльності АТ «ХАРТРОН» 
за 2019 рік. 
    • Вибір  оцінювача майна  АТ «ХАРТРОН».  
    • Питання щодо продажу нежитлових приміщень АТ «ХАРТРОН».
    • Про додатковий розподіл прибутку АТ «ХАРТРОН» за підсумками роботи в 2018 році, відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. №1015.
    • Аналіз роботи по корпоративному управлінню підприємствами, учасником яких є АТ «ХАРТРОН». 
    • Питання щодо  продажу пакету акцій АТ «ХАРТРОН», який належить ТОВ НВП ХАРТРОН-ІНКОР.
    • Щодо внесення змін до статутів підприємств, учасником яких є АТ «ХАРТРОН».
    •  Аналіз виконання робіт по ремонту будівель і споруд, по впорядковуванню і озелененню  території. Перевірка стану 
мереж тепло-, електро-, водопостачання і каналізації. Готовність  до роботи в осінньо-зимовий період. 
    • Щодо оздоровлення дітей співробітників підприємств АТ «ХАРТРОН».
    • Клопотання про нагородження працівників підприємств АТ «ХАРТРОН».
    • Інші поточні питання виробничо-господарської діяльності Товариства.

Усі рішення з питань порядку денного засідань Правління були прийняті з дотриманням норм чинного законодавства 
України.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну 
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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 Наглядова Виконавчий Не належить 
збори рада орган до 

акціонерів компетенції 
жодного 
органу

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або так ні ні ні
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів ні так ні ні
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів так так ні ні
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів так ні ні ні
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів ні так ні ні
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів так ні ні ні
наглядової ради



Прийняття рішення про притягнення до майнової ні так ні ні
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення так ні ні ні
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого так
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
 товариства? (так/ні)

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт так
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
 Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (зазначити) Положення "Про налання та збереження інформації"

Положення "Про порядок здійснення контролю за розпорядженням активами, що налнжать 
Товариству"
Положення "Про корпоративного секретаря"

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність Інформація Інформація Документи Копії Інформація 
акціонерного товариства розповсюджується оприлюднюється в надаються для документів розміщується 

на загальних зборах загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній 
інформаційній базі безпосередньо запит інтернет-
даних Національної в акціонерному акціонера сторінці 

комісії з цінних 
паперів та фондового  товаристві акціонерного 

 ринку про ринок товариства
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового

 ринку

Фінансова звітність, результати ні так так ні так
 діяльності
Інформація про акціонерів, які ні так так ні так
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів ні так так ні так
управління товариства
Статут та внутрішні документи ні ні так ні так
Протоколи загальних зборів ні ні так ні так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових ні ні так ні ні
осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів так
 фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
 аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?



 Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

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

Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити) інші органи не приймали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
 Так Ні
З власнї ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X
Інше (зазначити) Відповідно до вимог Статуту проводилась планова перевірка фінансово-господарської діяльності

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
Повне найменування юридичної особи - Ідентифікаційний код згідно з Єдиним Розмір частки 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних акціонера 
№ батькові (за наявності) фізичної особи - осіб - підприємців та громадських формувань (власника) (у 
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з відсотках до 

торговельного, банківського чи судового статутного капіталу)
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 

органу влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента)

1 Держава Україна в особі Фонд державного 00032945 50,000001
майна України

2 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 21187511 36,43277
ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-
ІНКОРПОРЕЙТІД" 

3 Кучеренко Володимир Анатолійович 18,216385
(опосередковано, учасник АТ ХАРТРОН-
ІНКОРПОРЕЙТІД код 21187511, 50%)

   4 Вахно Микола Іванович (опосередковано,       18,216385
учасник АТ ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД 
код 21187511, 50%)

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди 
або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
- обрання членів Наглядової ради та  прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 
ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» віднесено до 
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.25 та п.16.2.1.26);
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень віднесено 
до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (п.16.2.1.27);
- обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, обрання та припинення 
повноважень Корпоративного секретаря віднесено до виключної компетенції Наглядової ради (п.17.3.10, 
п.17.3.24).
Відповідно до Статуту АТ "ХАРТРОН" винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення, не виплачуються.

9) Повноваження посадових осіб емітента



Повноваження посадових осіб Товариства.
Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається законодавством,  
Статутом та відповідними контрактами. 
НАГЛЯДОВА РАДА
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.  
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
(1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені
 до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження 
Правлінню;     
(2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних 
зборів; 
(3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;  
(4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до 
Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;  
(5) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах з питань порядку 
денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
(6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;  
(7) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;  
(8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;  
(9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;  
(10) обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;  
(11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх 
винагороди;  
(12) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від здійснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;  
(13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);  
(14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації 
про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи 
(кодекс) корпоративного управління Товариства;  
(15) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;  
(16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що 
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
(17) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;  
(18)  затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка 
обрана (призначена) на посаду члена Ревізійної комісії, у тому числі умов їх винагороди (оплати праці);
(19) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між 
Товариством та членами Ревізійної комісії;
(20) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують 
попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також 
надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або 
трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
(21) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених 
підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів; 
(22) обрання та переобрання Голови Наглядової ради; 
(23) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень 
про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів 
комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до 
комітетів Наглядової ради; 
(24) за пропозицією Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень Корпоративного 
секретаря;
(25) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні 
товариства»);
(26) обрання  Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та 
Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
(27) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 
строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України, а також 
прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про



виплату дивідендів;  
(28) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів та мають право на участь у Загальних зборах,  а також прийняття рішення про визначення способу 
повідомлення;
(29) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні інших юридичних осіб, включаючи 
господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей 
представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах 
юридичних осіб, в створенні яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими 
представниками, а також прийняття рішень щодо діяльності юридичних осіб, у статутному капіталі яких 
частка Товариства складає більше 50 (п’ятдесят) відсотків, при вирішенні питань щодо вчинення ними 
значних правочинів;
(30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про 
акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
(31) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання 
згоди на вчинення такого правочину  та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
 у випадках, передбачених  Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства;    
(32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
 зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  
(33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна  Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  
(34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові 
послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
  
(35) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють 
спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;  
(36) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог 
чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з 
таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення 
на підписання та подання такого позову;
(37) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на 
виконання рішень Загальних зборів;
(38) заслуховування інформації Голови Правління про стан діяльності Товариства та прийняття рішень 
за наслідками її розгляду, аналіз дій Голови Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної,
технічної, економічної, цінової політики Товариства, управління корпоративними правами Товариства;  
(39) розгляд та затвердження планів розвитку з визначенням чітких цілей діяльності  Товариства та 
фінансових планів Товариства, затвердження структури управління Товариства  (в тому числі прийняття 
рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених 
підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
(40) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження
 їх статутів та внесення змін до них;
(41) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) 
Головою Правління керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених 
підрозділів;
(42) розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам 
річних звітів, що подає Правління;
(43) прийняття рішень про погодження видачі Головою Правління довіреностей та доручень щодо 
укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою 
радою;
(44) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом 
та цим Статутом.

Роботу Наглядової ради організовує  Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами 
Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

Повноваження   Голови Наглядової ради: 
(1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
(2) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.
(3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
(4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від
 імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі 
рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми 
юридичними та фізичними особами.



(5) Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан 
справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
(6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
(7) На підставі рішень Загальних зборів, підписує і розриває договори між Товариством та членами 
Ревізійної комісії.
(8) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір 
(контракт) з особою, обраною на посаду Голови Правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни 
до нього.
(9) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
(10) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та 
задач. 
У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об’єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження 
у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов’язки, його 
повноваження та обов’язки виконує обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової 
ради. 

Повноваження членів Наглядової ради:
Члени Наглядової ради мають право:
(1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним 
законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для
 виконання функцій члена Наглядової ради.
(2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань 
Наглядової ради.
(3) Виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
(4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
(5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
(6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, 
Ревізійної комісії, протоколами засідань Правління, наказами та розпорядженнями Голови Правління.
(7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це 
Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
(8) Отримувати винагороду та компенсації, пов’язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, 
відповідно до рішень Загальних зборів.

Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством  України та цим Статутом.
Член Наглядової ради зобов’язаний:
(1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
(2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради за виключенням випадків, передбачених цим
 Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
(3) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
(4) Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, 
для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
(5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі, при голосуванні з 
питань порядку денного засідань Наглядової ради.
(6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, 
комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, 
розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності 
Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за
винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
(7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядової ради.
(8) Підписати цивільно-правовий договір (контракт) з Товариством.

Відповідно до Контракту:
«Член Наглядової ради» має право:
4.2.1. Брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Ревізійної комісії та Правління Товариства.
4.2.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 
функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх 
підприємств, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам 
Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім‘я 
Голови Правління Товариства.
4.2.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;
4.2.4. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.
4.2.5. Достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Наглядової ради за умови 



письмового повідомлення про це Товариство за два тижні.

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:
Питання повноважень Голови Правління та членів Правління  визначаються в Статуті.
Питання повноважень, умов діяльності, прав та обов’язків, оплати праці та матеріального забезпечення 
Голови Правління та членів Правління визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі 
(контракті). 
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері 
діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та 
Ревізійної комісії, в тому числі і виключної компетенції цих органів. 

Компетенція  Правління:  
(1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним 
законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або 
Наглядової ради.  
(2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники 
ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні 
інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.  
(3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників 
ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів 
(бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
(4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.  
(5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.  
(6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
(7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів 
фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
(8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком 
внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або 
Наглядової ради.  
(9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до 
положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання 
Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.
(10) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо структури 
управління та її зміни, затверджує організаційну структуру, штатний розклад Товариства та посадові 
оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Голови Правління та членів Правління) 
згідно з затвердженою Наглядовою радою структурою управління Товариства; затверджує організаційну 
структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.  
(11) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, 
представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє 
керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
(12) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, 
інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних 
підрозділів Товариства.
(13) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, 
філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
(14) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів 
(угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих 
правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно 
одержати обов’язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
(15) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо 
розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
(16) Після отримання дозволу Наглядової ради (у випадках, передбачених Статутом) організовує та 
здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь  
(вступ, вихід або заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності
органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
(17)  Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві. 
(18) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства 
іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення 
правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про 
укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або 



Наглядовою радою.
(19) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи 
Товариства. 
(20) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми 
особами.
(21) Забезпечує ефективне використання активів Товариства. 
(22) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені 
фінансовим планом (бюджетом) Товариства. 
(23) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями 
Наглядової ради. 
(24) Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв’язку з цим 
необхідні матеріали.
(25) За дорученням Наглядової ради здійснює заходи щодо підготовки та проведення  Загальних зборів 
акціонерів Товариства.
(26) Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної 
фінансової звітності Товариства.
(27)  Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
(28)  Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних 
зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного 
рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів. 

Голова Правління має право:
(1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.  
(2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він 
був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього або був 
уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.  
(3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними 
особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та 
громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені 
Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього
Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Правління, Наглядової ради та/або Загальних
зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.  
(4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або 
розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами.  
(5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном 
для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших 
фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  
(6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим 
Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.  
(7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності 
працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства 
юридично значимих дій.  
(8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності 
Товариства.
(9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин 
Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, у тому числі, затверджувати 
конкретні розміри посадових окладів (тарифних ставок)  працівників Товариства. 
(10)  Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов’язковими для виконання усіма особами, які 
знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.  
(11) Приймати рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, 
інші процесуальні документи, що пов’язані або стосуються використання Товариством своїх прав та 
здійсненням обов’язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах 
конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, 
податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
(12) Вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників 
Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом. 
(13) Розподіляти обов’язки між членами Правління.
(14) Організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань  Правління.
(15) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.



 Відповідно до Контракту:
Голова Правління:
6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво Товариством, організує його виробничо-господарську,
соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства, передбачених 
законодавством, Статутом Товариства та цим контрактом.
....
12. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на Товариство 
законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом Товариства  та цим 
контрактом.
13. Керівник має право вчиняти дії, передбачені п. 18.29 Статуту Товариства.

Заступник Голови Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
 5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку 
денного засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для 
виконання своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії  
документів дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства».   Вищезазначена інформація та
 документи надаються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання «Товариством»
   відповідного запиту на  м.‘я Голови Правління;
5.2.3. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної 
діяльності «Товариства»;
5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.5.  надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;
5.2.6. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови 
письмового повідомлення про це «Товариство» за два тижні.

Член Правління: 
5.2. «Працівник» має право:
5.2.1. брати участь з правом  голосу в засіданнях Правління «Товариства», вносити питання до порядку
 денного засідання;
5.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для виконання 
своїх функцій, знайомитися із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів 
дочірніх підприємств, філій та представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи 
надаються «Працівнику» протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання «Товариством» відповідного 
запиту на  ім‘я Голови Правління;
5.2.3. ініціювати скликання засідання Правління;
5.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;Акціонерам АТ «ХАРТРОН»
5.2.5. достроково припинити дію контракту шляхом складання повноважень члена Правління за умови 
письмового повідомлення про це «Товариство»   за два тижні.

Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

Ревізійна  комісія  складається  з   3-х  (трьох)  членів,  що  обираються  Загальними  зборами  з  числа
фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства
терміном на три роки.

  Голова Ревізійної комісії (далі - Голова Ревізійної комісії) обирається членами Ревізійної комісії з їх
числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

 Голова Ревізійної комісії:

- організовує роботу Ревізійної комісії;

- скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань,
організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;

- доповідає  про  результати  проведених  Ревізійною  комісією  перевірок  Загальним  зборам  та
Наглядовій раді;

- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

- із іншими органами та посадовими особами Товариства.

 Функції Ревізійної комісії:  

(1) Контроль за виконанням планів,  у т.ч.  фінансового плану,  інвестиційних програм та планів



розвитку Товариства.  

(2) Контроль за  дотриманням рівня цін,  за  якими Товариство закупає сировину,  комплектуючі,
матеріали,  обладнання,  а  також  реалізує  готову  продукцію  (надає  послуги)  на  предмет  їх
відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій.

(3) Контроль  за  виконанням  Головою  Правління  та  Правлінням  рішень  Загальних  зборів  та
Наглядової  ради  з  питань  фінансово-господарської  діяльності,  дотримання  вимог  чинного
законодавства України, цього Статуту.  

(4) Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом.  

(5) Контроль  за  використанням  чистого  прибутку  Товариства,  нарахуванням,  своєчасністю  та
повнотою виплати дивідендів.  

(6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів.  

(7) Контроль за відповідністю законодавству України та Статуту використання коштів резервного
та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.  

(8) Контроль  за  дотриманням Головою Правління  та   Правлінням  наданих  повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій.  

(9) Перевірка  фінансової  документації  Товариства,  ведення  якої  забезпечується  Головою
Правління.  

(10) Перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства.  

(11) Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення
резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів
управління Товариства.  

(12) Аналіз  відповідності  ведення  в  Товаристві  податкового,  бухгалтерського  і  статистичного
обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства.  

(13) Подання звітів про результати перевірок Загальним зборам та надання рекомендацій Загальним
зборам на підставі цих звітів.  

(14) Складення висновку по річних звітах та балансах Товариства.

(15) Надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.  

Відповідно до Контракту:
  «Член Ревізійної комісії» має право:

- брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства;
- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про «Товариство», необхідну для проведення

перевірки фінансово – господарської діяльності «Товариства» за результатами фінансового року, знайомитися
із документами «Товариства», отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств, філій та
представництв «Товариства». Вищезазначена інформація та документи надається «Члену Ревізійної комісії»
протягом  5  (п'яти)  робочих  днів  з  дати  отримання  «Товариством»  відповідного  запиту  на  ім‘я  Голови
Правління Товариства;

- вимагати на засіданні Ревізійної комісії позачергового скликання Загальних зборів Товариства, вносити
на засіданні Ревізійної комісії пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства;

-  надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ревізійної комісії;
- достроково припинити дію договору шляхом складання повноважень члена Ревізійної комісії за умови

письмового повідомлення про це «Товариство» та акціонера – юридичну особу, представником якого є «Член
Ревізійної комісії» не пізніше ніж  за два тижні.

 

КОРПОРАТИВНИЙ  СЕКРЕТАР
Відповідно до Статуту АТ «ХАРТРОН»:

 Повноваження, функції, права та обов’язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги
до  особи,  яка  обирається  Корпоративним  секретарем,  порядок  призначення  та  відзиву  з  посади
Корпоративного секретаря,  його винагороди,  відповідальності  та  інші  питання діяльності  Корпоративного
секретаря  Товариства  визначаються  в  положенні  про  Корпоративного  секретаря,  яке  затверджуються
рішенням Наглядової ради. 

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:  



(1) Здійснення  організаційних  заходів  щодо  підготовки  та  проведення  Загальних  зборів,  засідань
Наглядової ради та Ревізійної комісії у відповідності до законодавства  України, цього Статуту та внутрішніх
документів.

(2) Надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії  та Голові  Правління у виконанні
ними своїх посадових обов’язків.

(3) Організація  та  забезпечення  своєчасного  надання  інформації  та  звітності  відповідно до вимог
чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України.

(4)  Забезпечує належний зв’язок з акціонерами.

(5) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення
чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів,
які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.

(6) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.

(7) Надсилає  запити  органам  управління  Товариства  про  надання  документів  та  інформації,
необхідної  членам Наглядової  ради,  здійснює облік  кореспонденції,  яка  адресована  Наглядовій  раді,  та  у
необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.

(8) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим
посадовим особам органів управління Товариства.

(9)  Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.

(10) Інформує  всіх  членів  Наглядової  ради  про  рішення,  прийняті  Наглядовою  радою  шляхом
заочного голосування.

(11)Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх
належне їх належне зберігання.

(12) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради. 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5 – 9 частини 3, а також перевірки пунктів 1 – 4 цієї ж частини, 
статті 40 – 1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління
 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

Акціонерам АТ «ХАРТРОН»
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування              АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
Скорочене найменування      АТ «ХАРТРОН»
Код за ЄДРПОУ                     14313062
Місцезнаходження                  61070, м. Харків, вулиця АКАДЕМІКА ПРОСКУРИ, буд.1
Основні види діяльності за КВЕД   72.19 – Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і 
технічних наук

Інформація про предмет завдання
      Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 звіту про 
корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»( надалі Товариство) станом на 31 грудня 2019 
року, складеного відповідно вимог статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року
№ 3480-IV ( Закон № 3480- IV).
     Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом 
на 31 грудня 2019 року.
     Предметом перевірки  надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне 
управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.
     Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності - № 3631), на підставі договору № 7 від 20 січня 2020 року та у відповідності до:



-Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258 – VIII;
-Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи 
оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі – МСЗНВ 3000).

Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо це 
необхідно, предмет завдання
        Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної 
відповідно до  цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ХАРТРОН» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що 
включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; - перелік 
осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; - інформацію про будь-які обмеження
прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; - опис порядку призначення та 
звільнення посадових осіб Замовника; - опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв
         Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог 
(надалі – встановлені критерії): 
- пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок»; - «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 
03.12.2013 р. № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.
       Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-1 ЗУ № 
3480 – IV, а саме «емітент зобов’язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку 
щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї 
частини. Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента, яка розкривається на 
фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно 
до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління
         Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про 
корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне 
управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими 
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне 
управління Замовника. Відповідно до законодавства України( ст.7 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації,
що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

        Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту
про корпоративне управління
        Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про 
корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання 
звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке 
існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 
3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не 
виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок, оскільки шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю;

Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в 
основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими 



повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання 
впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві 
недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

Ми також надаємо тим, кого  наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх 
питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми  визначили ті, що мали 
найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.
      Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був 
направлений на:
 - отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов’язковість 
формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування 
органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного 
управління;
-дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових 
комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
-дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність 
ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
-дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або 
одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який 
ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, 
таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання 
виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових 
осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.

      При виконанні завдання нами були направлені запити управлінському персоналу та перевірені наступні документи:
-Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»; Внутрішні Положення та правила акціонерного товариства; 
Протоколи загальних зборів, які відбулися за 2019 рік та два попередні роки;
- Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два попередніх роки; Протоколи засідань 
виконавчого органу, які відбулися у звітному періоді; протоколи, накази, що підтверджують обрання посадових осіб 
Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);
- Документи (протоколи. Накази то що),що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових осіб 
Товариства, що мали місце у звітному періоді;
- Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
- Перелік акціонерів станом на 31.12.2019 року.
- Фінансова звітність за 2019 рік.

Основа для думки
      Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно інформації, 
наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».
     Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур системи контролю 
якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю 
якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання 
впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ 
ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;

Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.
    Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно
з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої 
впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, які 
застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління,
а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх основи для нашої думки.



Думка
     Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, 
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис 
порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1 – 4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок» та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів».

Директор                                                               ________________    Таскаєва Т.В.
 ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 р.
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська,10
«20» березня 2020 року

Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою 
емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3, а також перевірки пунктів 1-4 цієї ж частини, 
статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління 
( консолідований)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН»
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Наглядовій Раді та акціонерам АТ «ХАРТРОН» 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН»
Скорочене найменування АТ «Хартрон»
Код за ЕДРПОУ 14313062
Місцезнаходження 61070, м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд.1
Основні види діяльності за КВЕД
72.19- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Інформація про предмет завдання
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації у звіті про корпоративне управління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» та його дочірніх компаній: ТОВ НВП «ХАРТРОН-ПЛАНТ ЛТД», ТОВ 
НВП «ХАРТРОН-АРКОС ЛТД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЄНЕРГО ЛТД», ТОВ «ХАРТРОН-ВІОЛІС, ТОВ НВП 
«ХАРТРОН-АСКОНД», ТОВ НВП «ХАРТРОН-ЮКОМ» та ТОВ ВТП «ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ8ЯЗОК» ( надалі разом - 
Група) станом на 31 грудня 2019 року, складеного відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3, статті 40-1 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-І\/ ( Закон № 3480- IV). Звітність Групи складена на 
основі фінансової інформації компонентів -окремих компаній Групи. Єдиним значущим компонентом Групи є 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРТРОН».
Крім того ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 
31 грудня 2019 року.
Предметом перевірки надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної у звіті про корпоративне 
управління є документ та дані, що розкривають або підтверджують інформацію:
    5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента;
    6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітен;
    7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента;
    8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;
9) повноваження посадових осіб емітента.

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (номер реєстрації у Реєстрі 



аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 3631), на підставі договору № 7 від 20 січня 2020 року та у 
відповідності до:
    • Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
31.12.2017 року № 2258-VIII;
    • Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з
надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової
інформації (переглянутий)» - (надалі - МСЗНВ 3000).

Опис рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформації про предмет завдання та ,якщо це 
необхідно, предмет завдання.
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної 
відповідно до ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Групи АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління Групи) за рік, що закінчився 31 
грудня 2019 року, що включає:
    • опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками Замовника;
    • перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій Замовника;
    • інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах Замовника;
    • опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;

Ідентифікація застосованих критеріїв.
Інформацію Звіту про корпоративне управління Групи було складено управлінським персоналом відповідно до вимог 
(надалі - встановлені критерії):
-пунктів 5-9 частини 3, а також пунктів 1-4 цієї частини, статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок»;
-«Положення    про    розкриття    інформації   емітентами    цінних    паперів», затвердженого  рішення 
НКЦПФ03.12.2013  року  № 2826  (з  подальшими змінами та доповненнями)  в частині вимог щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Властиві обмеження. Конкретна мета.
Ми звертаємо увагу, що цей незалежний звіт з надання впевненості, складений відповідно вимог статті 40-1 ЗУ № 3480 - 
IV, а саме «емітент зобов'язаний залучати аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо 
інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. 
Така інформація включається до складу Звіту про корпоративне управління емітента, яка розкривається на фондовому 
ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління Групи.
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про 
корпоративне управління Групи відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації 3віту про корпоративне 
управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими 
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне 
управління Замовника. Відповідно до законодавства України ( ст.7 ЗУ «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої 
інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про
корпоративне управління Групи.
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про 
корпоративне управління Групи в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення,
коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються 
на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до 
вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. 
Окрім того, ми:
Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не 
виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю;
Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки 



аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю;
Оцінюємо прийнятність політик та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;
Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в 
основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання 
впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві 
недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх 
питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали 
найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 
фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця.
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений 
на:
-отримання  розуміння Замовника як середовища  функціонування системи
корпоративного   управління:   обов'язковість   формування   наглядової   ради,
можливість   застосування    одноосібного    виконавчого    органу,    особливості
функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
дслідження     прийнятих     внутрішніх    документів,     які     регламентують функціонування органів корпоративного 
управління;
-дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад,
наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього
аудиту, наявність корпоративного секретаря;
-дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність 
ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
-дослідження   повноважень та  форми  функціонування   виконавчого  органу
Замовника:   наявність   колегіального   або   одноосібного   виконавчого   органу
товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до 
дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління,
протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, 
внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими 
особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів.
При   виконанні   завдання   нами   були   направлені   запити   управлінському персоналу та перевірені наступні 
документи:
-Статут АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «ХАРТРОН»,   внутрішні   Положення  та
правила акціонерного товариства, протоколи загальних зборів, які відбулися за
2019 рік та два попередні роки;
-Протоколи засідань наглядової ради, які відбулися у звітному періоді та за два
попередніх  роки,   протоколи  засідань  виконавчого  органу,  які  відбулися  у
звітному періоді, протоколи, накази, що підтверджують обрання посадових осіб
Товариства (наглядова рада, виконавчий орган, ревізійна комісія/ревізор);
- Документи (протоколи, накази то що), що підтверджують звільнення/припинення повноважень посадових осіб 
Товариства, що мали місце у звітному періоді;
- Положення про систему внутрішнього контролю та управління ризиками;
- Перелік акціонерів станом на 31.12.2019 року;
- Фінансова звітність за 2019 рік.

Основа для думки.
Завдання передбачало виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно інформації, 
наведеної у Звіті. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються складання Звіту і документів з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю АТ «ХАРТРОН».
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалось з врахуванням політик та процедур системи контролю 
якості, які розроблено ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю 
якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудит та огляд фінансової звітності, а також інші завдання з надання 
впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «АФ
«ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

Сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регулярних вимог;



Звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з 
цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої 
впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, які 
застосовуються в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління,
а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх основи для нашої думки.

Думка.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Групи 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРТРОН» що включає опис основних характеристик систем внутрішнього 
контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, 
інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис 
порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Групи, що додається, складена у усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
та підпунктами 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління, розкриття якої вимагається пп. 1-
4 частини 3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» а саме:
    • посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується
Група;
    • інформацію   про   проведені   загальні   збори   акціонерів   (учасників)  та
загальний опис прийнятих на зборах рішень;
    • про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого
органу Групи, інформацію про проведені засідання та загальний опис
прийнятих на них рішень.

При перевірці зазначеної інформації, яка включена Групою до Звіту про корпоративне управління, ми не виявили 
суттєвих розбіжностей з вимогами Закону 3480-І\/ та вимогами Положення 2826, які потрібно було б включити до звіту.

Директор ТОВ «АФ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»
Таскаєва Т.В. Сертифікат Серії А № 004792 від 22.06.2001 року
Україна, м. Харків, вул. Чернишевська,10
«20» березня 2020 року
Ст. 40 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» Річна інформація повинна бути затверджена наглядовою радою 
емітента до її розкриття відповідно до вимог цього Закону.













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

ку

1

07.05.2010

Номер свідоцтва про реєст
рацію випуску

2

15/20/1/10

Міжнародний ід
ентифі-каційний

номер

3

УА4000066823

Кількість акцій у в
ипуску (шт.)

4

85470280

Загальна номіналь
на вартість (грн)

5

21367570

Загальна кількість
голосуючих акцій (

шт.)

6

75407880

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими обмежено (шт.)

7

0

Кількість голосуючих акцій, права голосу
за якими за результатами обмеження так

их прав передано іншій особі (шт.)

8

0

Опис: Станом на 31 грудня 2019 року:
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також права голосу, за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.
Загальна кількість голосуючих акцій - 75 407 880.

2019р. і 4.513062

























































































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

13.02.2019 13.02.2019 Відомості про зміну акціонерів, яким належать
голосуючі акції, розмір пакета яких стає

більшим, меншим або рівним пороговому
значенню пакета акцій 

01.04.2019 29.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб

08.04.2019 09.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

10.04.2019 11.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

10.04.2019 11.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

15.04.2019 16.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

25.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

30.05.2019 31.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб

31.10.2019 01.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб
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