
Титульний аркуш
11.01.2023

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)

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

Генеральний директор А.П.Бегун

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 4 квартал 2022 року 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 14312430
4. Місцезнаходження вул.Академіка Тамма, буд.29, м.Кропивницький, 25009
5. Міжміський код, телефон та факс 0522 37-30-20, 0522 55-53-96
6. Адреса електронної пошти emitent@radiy.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію https://radiy.com/aktsioneram-ta-investoram/
розміщено на власному веб-
сайті учасника фондового 11.01.2023
ринку (URL-адреса сторінки) (дата)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст
1. Основні відомості про емітента.

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

3. Інформація про посадових осіб емітента.

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції.

5. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента.

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.

8. Інформація про вчинення значних правочинів.

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у 
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює 
заінтересованість.
10. 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 та 
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.

13. Інформація про заміну управителя.

14. Інформація про керуючого іпотекою.

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим 
іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;

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

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

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. 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).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
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23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

24. Проміжний звіт керівництва. X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

26. Примітки. X

- Емітент не має зобов'язань за цінними паперами, у т.ч.: за облігаціями; за іпотечними цінними паперами; за 
сертифікатами ФОН; за векселями ; за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами); за 
кредитами банку; за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.
- Емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво 
та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- Емітент не здійснював випуск облігації.
- Емітент не здійснював випуск інших цінніх паперів.
- Емітент не здійснював випуск похідних цінніх паперів.
- В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.
- Протягом звітного періоду емітентом не приймалося рішення про вчинення значних правочинів або правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, немає.
- Товариство не здійснювало випуск богрових цінних паперів.
- Товариство не здійснювало конвертацію цінних паперів.
- Товариство не здійснювало емісію цілових облігацій.
- Проміжна фінансова звітність за IV квартал 2022р., складена за міжнародними стандартами фінансової звітності, 
буде надана у складі річного звіту емітента за 2022 рік.
- Проміжну фінансову звітність емітента не було перевірено суб'єктом аудитрської діяльності.
- Проміжна інформація про емітента, як підприємства, що становить суспільний інтерес, складена відповідно до 
вимог ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» (в редакції Закону № 738-ІХ від 
19.06.2020).
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ"

2. Дата проведення державної реєстрації 19.02.1993
3. Територія (область) Кіровоградська
4. Статутний капітал (грн) 29610000,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб) 1021
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності Код за КВЕД
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 26.51
навігації
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 27.12

Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 42.99

9. Органи управління підприємства: - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Дирекція Товариства.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник -  Ідентифікаційний код 

-  фізична особа; найменування, якщо юридична особа юридичної особи,
засновник -  юридична особа якщо засновник -

юридична особа
Ensol SA (Швейцарія) Plase de la Gare, буд.4, оф.с/o CHE-115.877.254

Fiduconsult SA, Lausanne, Швейцарія,
1003

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО вул.К.Маркса, буд.31/36, Кіровоград, 23678911
ЗАКРИТОГО ТИПУ «РЕГІОН ЦЕНТР» Кіровоградська область, 25006
(Україна)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ м.Кіровоград, Кіровоградська область, 00000004
(Україна) 25000

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО вул.Луначарського, буд.25/27, 24712082
«ТОРГОВИЙ ДІМ КІМО» (Україна) м.Кіровоград, Кіровоградська область,

25006
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Публічне акціонерне товариство вул. Шосейна, буд. 50, с. Соколівське, 13744297
«Кіровоградграніт» (Україна) Кіровоградська область, 27641

Публічне акціонерне товариство страхова ул.Дніпровська Набережна, буд.13, м. 23678911
компанія «Укргазпромполіс» (Україна) Київ, 02098

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ вул.Борисоглібська, буд.15-а, м.Київ, 31608105
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШНОТЕК» 01000
(Україна)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ вул.В.Терешкової, буд.219,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «П’ЯТИЙ ОКЕАН м.Кіровоград, Кіровоградська область, 
ПЛЮС» (Україна) 25014

00000005

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб - 
засновників емітента перевищує двадцять, 
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
рахунком у національній валюті
2) МФО банку 320478
3) IBAN иА083204780000026008924417137
4) найменування банку (філії, відділення банку), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
який обслуговує емітента за поточним АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку 320478
6) IBAN иА083204780000026008924417137

4194
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії Дата

видачі
Орган державної влади, що 

видав ліцензію
Дата

закінчення 
дії ліцензії 

(за
наявності)

1 2 3 4 5
НАДАННЯ ПОСЛУГ З 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПАСАЖИРІВ І 
ВАНТАЖІВ 
АВТОМОБІЛЬНИМ 
ТРАНСПОРТОМ 
ВІДПОВІДНО ДО ВИДІВ 
РОБІТ ВИЗНАЧЕНИХ 
ЗАКОНОМ УКРАЇНИ 
”ПРО
АВТОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ”

АВ616281 07.03.2012 ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕ 
КЦІЯ, 01135, М. КИЇВ, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 14

Опис: Строк дії ліцензії необмежений.

ПРИДБАННЯ, 
ЗБЕРІГАННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ 
ПРЕКУРСОРІВ(СПИСКУ 
2 ТАБЛИЦІ IV) 
"ПЕРЕЛІКУ 
НАРКОТИЧНИХ 
ЗАСОБІВ, 
ПСИХОТРОПНИХ 
РЕЧОВИН І 
ПРЕКУРСОРІВ"

д/н 27.07.2017 КОМІТЕТ З КОНТРОЛЮ ЗА 
НАРКОТИКАМИ, 03057, М. 
КИЇВ, ВУЛ. Т АРАСІВСЬКА, 
4А

27.07.2022

Опис: Відповідно до законодавства строк дії ліцензії подовжено на час воєнного стану та 
протягом трьох місяців після його закінчення.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада. Генеральний директор

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бегун Аліна Петрівна

3. Рік народження. 1972
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "НВП "Радій", 14312430, Директор фінансовий
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор фінансовий

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дуднікова Олена Анатоліївна

3. Рік народження. 1973
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Радій", 14312430, Головний бухгалтер
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор з виробництва (перший заступник Генерального
директора)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Пелехатий Олександр Степанович

3. Рік народження. 1975
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Заступник начальника цеха №5
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

4 кв. 2022 ;м а 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Дирекції - Директор технічний

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Леонтієв Костянтин Петрович

3. Рік народження. 1979
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Інженер-схемотехнік І категорії КБ АСУ ТП
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор з управління проектами

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Решетицький Сергій Володимирович

3. Рік народження. 1972
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 32
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Начальник відділу супровіду КБ АСУ ТП
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор з контролю якості та сертифікації

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Смоляр Наталія Григорівна

3. Рік народження. 1971
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Заступник начальника служби контролю якості та сертифікації
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

4 кв. 2022 ;м а 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Дирекції - Директор з соціально-побутового розвитку

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дмитрієва Юлія Сергіївна

3. Рік народження. 1988
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "НВП"Радій", 14312430, Заступник директора з соціально-побутового розвитку
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор виконавчий

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сіора Олександр Андрійович

3. Рік народження. 1955
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 50
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Радій", 14312430, Генеральний директор
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор з постачання та збуту

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ткаліч Андрій Олегович

3. Рік народження. 1982
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Диспетчер відділу комплектації та кооперації
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

4 кв. 2022 ;м а 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Дирекції - Директор з розвитку агробізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сташук Ігор Панасович

3. Рік народження. 1969
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

1111 "Агрофірма "Панчеве", д/н, Заступник директора
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: на 6 років.

1. Посада. Член Дирекції - Директор із загальних питань

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кукла Олег Сергійович

3. Рік народження. 1979
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Радій ЛЕД", 38852273, Заступник директора зі збуту продукції
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада. Член Дирекції - Директор з маркетингу та розвитку міжнародного бізнесу

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бахмач Катерина Євгенівна

3. Рік народження. 1996
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 2
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Компанія СВЯ£ (м.Бостон, США), д/н, Координатор з управління будівлями та спорудами
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 22.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «НВП «Радій».
Обрання посадової особи виконано у зв ’язку із переобранням членів Дирекції.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

4 кв. 2022 ©  S M A 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Татарко Олена Миколаївна

3. Рік народження. 1986
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 14
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "Грантранс", 30327226, Головний бухгалтер
7. Опис: Посадову особу було призначено на посаду з 23.09.2022р. Згідно наказу Генерального 
директора ПАТ «НВП «Радій».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада. Голова Наглядової ради (акціонер Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бахмач Євгеній Степанович

3. Рік народження. 1951
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 49
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Кіровоградграніт", 13744297, Голова Правління
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Головою Наглядової ради обрано рішенням Наглядової ради з числа членів, обраних загальними 
зборами акціонерів.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

4 кв. 2022 ;м а 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради (акціонер Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бахмач Наталя Володимирівна

3. Рік народження. 1969
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Заступник начальника служби координації міжнародних проектів
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

1. Посада. Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Бахмач Олександр Євгенійович

3. Рік народження. 2000
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 1
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Не працював, д/н, д/н
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

4 кв. 2022 ©  S M A 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кайдаш Юрій Анатолійович

3. Рік народження. 1962
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Кіровоградграніт", 13744297, Генеральний директор
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

1. Посада. Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Радіонова Тетяна Анатоліївна

3. Рік народження. 1972
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Спеціаліст з цінних паперів
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

4 кв. 2022 ©  S M A 14312430



1. Посада.

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Скрипніченко Анатолій Іванович

3. Рік народження. 1953
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 50
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Начальник служби технологічної підготовки виробництва
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.

1. Посада. Член Наглядової ради (представник акціонера Товариства)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гуртовий Михайло Олександрович

3. Рік народження. 1983
4. Освіта. вища
5. Стаж роботи (років). 17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Радій", 14312430, Заступник начальника управління правового забезпечення
7. Опис: Посадову особу обрано на посаду з 14.09.2022р.
Рішення про обрання прийнято за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій", які проводилися дистанційно 09.09.2022р.
Обрання посадової особи виконано в зв ’язку із закінченням строку дії повноважень членів 
Наглядової ради.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації

випуску

Номер
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод
ний ідентифі

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі
нальна

вартість
(гри)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.06.2010 33/11/1/10 Кіровоградське територіальне 

управління Державної комісії 
з цінних паперів та фондового 
ринку

иЛ4000150130 Акція проста
бездокументарна
іменна

Електронні іменні 5,25 5640000 29610000,00 100

Опис: Обіг цінних паперів Товариства здійснювався лише на внутрішньму ринку України. Фактів включення/виключення цінних паперів Товариства до/з біржового реєстру фондової 
біржі не було. Товариство не приймало рішення про викуп власних акцій, інші цінні папери не випускало.
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування АТ "Таксомоторний парк"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

03117300
Україна, м.Кропивницький, вул.Автолюбителів, буд.2

5. Опис: Форма участі: пряме володіння акціями АТ "Таксомоторний парк". Розмір пакета акцій 
24,9%. Внесок в статутний капітал: придбання пакету акцій. Права, що належать ПАТ "НВП 
"Радій" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства
України та статуту. 

1. Найменування ПрАТ "Украгровибухпром"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

05455573
19400, Україна, Черкаська обл., м.Корсунь- 
Шевченківський, вул.Комарова, буд.3

5. Опис: Форма участі: пряме володіння акціями ПрАТ "Украгровибухпром". Розмір пакета акцій 
24,025%. Внесок в статутний капітал: придбання пакету акцій. Права, що належать ПАТ "НВП 
"Радій" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства
України та статуту. 

1. Найменування ПрАТ "Капустинський гранітний кар'єр"

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

02803795
Україна, Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, 
с.Кам'яний міст

5. Опис: Форма участі: пряме володіння акціями ПрАТ "Капустинський гранітний кар'єр". Розмір 
пакета акцій: 52,78%. Внесок в статутний капітал: придбання пакету акцій. Права, що належать 
ПАТ "НВП "Радій" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного 
законодавства України та статуту.
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VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування ТОВ "Радій ЛЕД"

2. Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 38852273
4. Місцезнаходження Україна, 25009, м.Кропивницький, вул. академіка

Тамма, 33/32

5. Опис: Форма участі: пряме володіння часткою у розмірі 100% в статутному капїталї ТОВ 
"Радій ЛЕД". Внесок в статутний капітал: грошові кошти. Права, що належать ПАТ "НВП 
"Радій" стосовно управління юридичною особою: відповідно до норм чинного законодавства 
України та статуту.
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2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість 
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата
реєстрації

випуску

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість акцій 

у випуску (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

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

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8
04.06.2010 33/11/1/10 иА4000150130 5640000 29610000,00 4392667 0 0

Опис: Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано іншій особі, немає.
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XV. Проміжний звіт керівництва

Діяльність Товариства прямо залежить від змін відчизняного законодавства, погіршення 
економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші 
фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне 
до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійснені господарської діяльності 
у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для 
забезпечення фінансової рівноваги.
Діяльність підприємства, починаючи з 24 лютого 2022 року, зазнає та продовжуватиме зазнавати 
у найближчому майбутньому невизначеності, спричинені військовою агресією Російської 
Федерації проти України. В зв ’язку з цим був прийнятий Указ Президента України № 64/2022 від 
24.02. 2022 року щодо запровадження військового стану, що з урахуванням листа Торгово- 
промислової палати України № 2024/02.0-7.1 є форс-мажорними обставинами. Ці фактори мають 
негативний вплив як на економіку України в цілому так і на діяльність підприємства. 
Керівництво стежить за розвитком подій, і за необхідності, вживає заходи для мінімізації будь- 
яких негативних наслідків, наскільки це можливо.
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