
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ) 

      

     Титульний аркуш 
 

 

              17.04.2020 

             (дата реєстрації емітентом  

                  електронного документа) 

 

               № 17/04/20-1 

                  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) (далі - Положення) 

Голова 

Правління 
      

Мовчан Валентин Васильович 

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

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2019 рік  

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Укренерготранс" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 32082812 

4. Місцезнаходження емітента 
49050 Дніпропетровська область Соборний м. Дніпро вул. 

Володі Дубініна, буд. 8 

5. Міжміський код, телефон та факс емітента (056) 371-05-83 (056) 371-05-83 

6. Адреса електронної пошти klіvasov@uet.dp.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 

затверджено річну інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 

інформацію емітента (за наявності) 

16.04.2020 

417/2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи, країна реєстрації юридичної особи та номер 

свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника 

фондового ринку 

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 

фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено на 

власному 

веб-сайті учасника 

фондового ринку 

http://www.uetrans.com/index.php?seg=5&emi_id
=2020   

17.04.2020 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

http://www.uetrans.com/index.php?seg=5&emi_id=2020
http://www.uetrans.com/index.php?seg=5&emi_id=2020


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

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента. 
 

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 

учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 
X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;  

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).  

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 

доходів або витрат емітента: 
X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 

щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування; 
X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків; 
X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги; 
X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

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

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



інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 

загальних зборах емітента; 
X 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 

кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 
X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. 
 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 

якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 
 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 

також прав та обов'язків акціонерів (учасників). 
X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру: 
X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

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

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва). 
 

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

такого емітента. 
 

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

розміру статутного капіталу такого емітента. 
 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 

таких цінних паперів. 
 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 
X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

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

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

правочинів. 
 



26. Інформація вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. 
 

29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 
X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента. 
 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 

осіб, які здійснюють контроль над емітентом. 
 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду. 
X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття; 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду; 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. 
 

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття. 
 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 

 

Примітки :  
Cкладова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації 

на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки 

емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків. 

Cкладова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 

5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не 

користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. 



Cкладова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до 

складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів. 

Cкладова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових 

справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента. 

Cкладова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації  - за звітний період емітент не мав штрафних 

санкцій. 

Cкладова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та 

відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної 

інформації - на кінець звітного періоду  емітент не мав посадових осіб. 

Cкладова змісту "Іінформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної 

інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники. 

Cкладова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу 

ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 

глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "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" включена до складу річної 

інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування 

кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної 

інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 

грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного 

управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" 

включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до 

складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу 

річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Іінформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 

емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі 

пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу 

належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітен протягом звітного періоду 

відповідну інформацію не отримував. 



Cкладова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 

глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" 

не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків 

акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або 

допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі 

пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Іінформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 

розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав 

облігацій. 

Cкладова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки 

емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій. 

Cкладова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не 

випускав похідні цінні папери. 

Cкладова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної 

інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери. 

Cкладова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не 

включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій. 

Cкладова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного 

капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу . 

Cкладова змісту "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" не включена до складу річної інформації, 

оскільки у емітента відсутні будьякі обмеження щодо обігу цінних паперів. 

Cкладова змісту "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" 

включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної 

інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду. 

Cкладова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі 

пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на 

підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 

глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу 

ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної 

інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або 

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 

Cкладова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не 

займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 

Cкладова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі 

пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена 

до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних 

паперів". 

Cкладова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 

розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної 

інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, 

існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ 

"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента 

аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів". 



Cкладова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних 

паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу 

ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу 

ІІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня. 

Cкладова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють 

контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента. 

Cкладова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 

періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу ІІІ "Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів". 

Cкладова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного 

періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на 

кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав 

зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих 

випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту " Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів 

до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав 

зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів 

на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих 

випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 

іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не 

мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "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" не включена до 

складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій. 

Cкладова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного 

періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних  сертифікатів. 

Cкладова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду 

емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних  сертифікатів. 

Cкладова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав 

зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН. 

Cкладова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду 

емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН. 

Cкладова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН " не включена до складу річної інформації - на кінець 

звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН. 

Cкладова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду 

емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН. 

Cкладова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав 

зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 Приватне акціонерне товариство 

"Укренерготранс" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А01 063841 

3. Дата проведення державної реєстрації  16.09.2002 

4. Територія (область)  Дніпропетровська область 

5. Статутний капітал (грн.)  210000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 51 

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

52.29  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 

 49.20  Вантажний залізничний транспорт 

 -  - 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 Публічне акціонерне товариство "ПУМБ" м. Київ 

2) МФО банку  334851 

3) Поточний рахунок  UA863348510000026001962503605 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 АТ "ОТП Банк" м. Київ 

5) МФО банку  300528 

6) Поточний рахунок  UA493005280000026000455020808 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

 
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не 

відбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

 
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 46 (осіб) 

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом 1 

(особа) 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

2 (особи) 

фонд оплати праці за 2019 рік 14 362 226,27 грн.; 

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року збільшено на 2 809 217,87 грн.; 

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 

працівників операційним потребам емітента не запроваджувалась. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

 
не входить до об'єднань підприємств 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 

 
не провадить спільну діяльність 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, не мали місце протягом 

звітного періоду. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

 
- При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій застосовуються 

норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених 

Міністерством фінансів України. 

- При відсутності необхідних норм в національних П (С) БО застосовуються норми 

системи міжнародних стандартів фінансової звітності (МСБО, МСФЗ), за умови, що ці 

норми не суперечать законодавству України та міжнародні стандарти офіційно розміщені 

на веб-сайті Міністерства Фінансів України. 

- Забезпечується відображення господарських операцій підприємства відповідно до 

робочого плану рахунків, підготовленим на основі Плану рахунків, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р № 291. 

- Для узагальнення інформації про витрати підприємства використовуються рахунки класу 

8 "Витрати за елементами" і рахунки класу 9 "Витрати діяльності". 

 



Встановлено межу суттєвості для: 

- окремих об'єктів обліку, які належать до активів, зобов'язань і власного 

капіталу підприємства, - 5% валюти балансу. 

- окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства; 

- статей фінансової звітності - 1 000 грн. 

 

Для правильної кваліфікації та віднесення до відповідних груп об'єктів в якості 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, 

встановлення термінів корисного використання об'єктів створено постійно діючу 

експертну технічну комісію. 

 

Строки корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів в бухгалтерському обліку встановлено не 

менше мінімальних, встановлених п. 138.3.3 ПКУ, п. 138.3.4 ПКУ, а також з 

урахуванням: 

- очікуваного терміну використання об'єкта з огляду на його потужність і 

продуктивність; 

- очікуваний фізичний і моральний знос. 

 

Об'єктом основних засобів вважати конструктивно відокремлений предмет, призначений 

для виконання певних самостійних функцій. 

Враховувати частини, які є об'єктом і мають різні терміни експлуатації, як окремі 

об'єкти за умови, що вартість такої частини є суттєвою стосовно первісної вартості 

об'єкта. Встановити критерій суттєвості для виділення частини основного засобу в 

окремий об'єкт - 75% від початкової вартості об'єкта. 

 

Ліквідаційну вартість об'єктів прийняти рівною нулю для основних засобів 4,6 груп, 

для основних засобів 5 групи ліквідаційну вартість визначати на підставі експертної 

оцінки транспортного засобу. 

 

У складі інших необоротних матеріальних активів враховуються: 

- бібліотечні фонди; 

- малоцінні необоротні матеріальні активи; 

 

      У складі малоцінних необоротних матеріальних активів враховуються об'єкти, 

очікуваний строк корисного використання яких більше одного року, а первісна вартість 

не перевищує 6 000 грн. (без НДС). 

 

Амортизація бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів 

нараховується в розмірі 100% у першому місяці використання об'єкта. З метою 

забезпечення збереження об'єктів, враховуються об'єкти до ліквідації в кількісному 

вираженні. 

 

Для цілей бухгалтерського обліку переоцінка основних засобів не проводиться. 

 

Нематеріальні активи враховуються в бухгалтерському обліку за первісною вартістю за 

вирахуванням накопиченої амортизації та переоцінка не проводиться. 

 

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом. 

 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається їх найменування. 

 

Оцінка запасів при вибутті здійснювати за методом ФІФО. 

 

Списання ПММ за дорожніми листами відповідно до Норм витрачання палива і мастильних 

матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Мінтрансу України від 

10.02.1998г.№43 і Наказом по Підприємству №2.2 / 1-ТР, яким затверджено коефіцієнти, 

які застосовуються при списанні ПММ у зв'язку з особливими умовами роботи. 

 

Матеріальні активи, використання яких не перевищує одного року незалежно від вартості 

вважаються малоцінними і швидкозношуваними предметами  і відображаються на рахунку 

22. 

 

Бухгалтерія Підприємства в останній робочий день місяця звіряє свої записи про облік 

запасів із записами, які ведуться відповідальними особами за місцем розташування 

запасів. 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту 

в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання 

робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних 

клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, 

захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 

динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції 

(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному 

обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, 

необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від 

загальної суми доходів за звітний рік; 

 
Надання транспортно-експедиторських послуг з організації перевезень вантажів 

залізничним транспортом 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування 

 
значних придбань та/або відчуження активів протягом звітного періоду не відбувалось 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

 
Значні правочини щодо основних засобів протягом звітного періоду не вчинялись 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

 
відсутні 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

 
Наявного робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента. Оцінка ліквідності 

не здійснювалась. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

 
Аналіз не здійснювався 

 



Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

 
Збільшення обсягу надання послуг та їх прибутковості 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

 
Дослідження та розробки не здійснюються 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

 
Відсутня 

 

ІV. Інформація про органи управління 
Орган управління Структура Персональний склад 

Наглядова Рада Члени наглядової ради 

4 особи:  

Молчанов Геннадій Абдурахманович (Голова 

Наглядової ради);  

Автомонов Олег Петрович (Секретар Наглядової ради);  

Бузовська (Пустовойтова) Катерина Вікторівна (член 

Наглядової ради);  

Стрілько Марина Олександрівна (член Наглядової 

ради) 

 

Виконавчий орган Правління 

3 особи: 

Голова Правління Мовчан Валентин Васильович;  

член правління Клименко Руслан Юрійович;  

член правління Тішкіна Оксана Володимирівна. 

Ревізор 

Загальні збори можуть обирати 

Ревізійну комісію у складі 3 

(трьох) осіб або Ревізора. 

Ревізійну комісію у складі 3 (трьох) осіб або Ревізора 

не обирали. 

Загальні збори 
Загальні збори акціонерів - вищий 

орган управління 

Персональний склад згідно реєстру власників іменних 

цінних паперів ПрАТ "Укренерготранс" 

 

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 фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мовчан Валентин Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1959 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 43 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "Укренерготранс" 

32082812 

Перший заступник Генерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

21.01.2019 обрано на 1 рік 

9) Опис    Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією.  

Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.  

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  



Загальний стаж роботи 43 роки. 

Протягом останніх п'яти років займав посади: Голова Правління ПрАТ "Укренерготранс".  

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Головою Правління особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укренерготранс", засідання якої 

відбулось 18.01.2019 року (протокол №395/2019 від 18.01.2019). 

 

1) Посада Член Правління 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Клименко Руслан Юрійович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1976 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 25 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ ВК "Гірничодобувна Промисловість" 

31261769 

Начальник юридичного відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

21.01.2019 обрано на 1 рік 

9) Опис    Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. 

Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 25 років. 

Протягом останніх п'яти років займав посаду Члена Правління ПрАТ "Укренерготранс". 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Членом Правління особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укренерготранс", засідання якої 

відбулось 18.01.2019 року (протокол №395/2019 від 18.01.2019). 

 

 

1) Посада Член Правління 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тішкіна Оксана Володимирівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1982 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 14 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Регіон" 

25096372 

Бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

21.01.2019 обрано на 1 рік 

9) Опис    Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. 

Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 14 років. 

Протягом останніх п'яти років займала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "Укренерготранс". 

Посадова особа займає посаду Головного бухгалтера ПрАТ "Укренерготранс". Не працює та не займає посад на 

будь-яких інших підприємствах. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Членом Правління особу обрано на підставі рішення Наглядової ради ПрАТ "Укренерготранс", засідання якої 

відбулось 18.01.2019 року (протокол №395/2019 від 18.01.2019). 

 

1) Посада Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Тішкіна Оксана Володимирівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1982 

5) Освіта** Вища 



6) Стаж роботи (років)** 14 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Регіон" 

25096372 

Бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

08.09.2014 обрано на невизначений термін 

9) Опис    Розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною 

інформацією. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася.  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 14 років. 

Протягом останніх п'яти років займала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "Укренерготранс". 

Посадова особа займає посаду Члена Правління Емітента (а саме ПрАТ "Укренерготранс"). Не працює та не 

займає посад на будь-яких інших підприємствах.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось. Дата набуття повноважень та термін, на 

який обрано (призначено): 08.09.2014 на невизначений термін. 

 

1) Посада Голова Наглядової Ради (Представник акціонера) 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Молчанов Геннадій Абдурахманович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1971 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 24 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ПрАТ "Укренерготранс" 

32082812 

Секретар Наглядової ради 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

17.04.2019 обрано на 3 роки 

9) Опис    Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради 

визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом 

Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 24 роки; 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради ПрАТ 

"Укренерготранс", Головний юрист ТОВ "Аврора Лекс"; головний юрист ТОВ "Регіон"; головний юрист ТОВ 

"Астрелла Кепітал". 

Посадова особа працює на посаді головного юриста ТОВ "Аврора Лекс", ідентифікаційний код ТОВ "Аврора 

Лекс": 42246512, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28/19, кв. 3. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний 

транспортний холдинг". 

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укренерготранс", які відбулись 

17.04.2019 року (протокол № 31/2019 від 17.04.2019).  

На посаду Голови Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 01.10.2019 

року (протокол №409/2019 від 01.10.2019). 

 

1) Посада Секретар Наглядової ради (Представник акціонера) 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Автомонов Олег Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1980 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 18 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Аврора Лекс" 

42246512 

Головний юрист 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

17.04.2019 обрано на 3 роки 



9) Опис    Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради 

визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом 

Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 18 років. 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний юрист ТОВ "Аврора 

Лекс"; головний юрист ТОВ "Регіон"; головний юрист ТОВ "Астрелла Кепітал". 

Посадова особа працює на посаді головного юриста ТОВ "Аврора Лекс", ідентифікаційний код ТОВ "Аврора 

Лекс": 42246512, місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28/19, кв. 3. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний 

транспортний холдинг". 

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укренерготранс", які відбулись 

17.04.2019 року (протокол № 31/2019 від 17.04.2019).  

На посаду Секретаря Наглядової Ради призначено рішенням Наглядової Ради засідання якої відбулось 

01.10.2019 року (протокол №409/2019 від 01.10.2019). 

 

1) Посада Член Наглядової ради (Представник акціонера) 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бузовська (Пустовойтова) Катерина Вікторівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 20 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Астрелла Кепітал" 

41368228 

Старший фінансовий аналітик 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

01.10.2019 обрано на 3 роки 

9) Опис    Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради 

визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з членом 

Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 20 років. 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Старший фінансовий аналітик 

ТОВ "Регіон"; Старший фінансовий аналітик ТОВ "Астрелла Кепітал"; Старший фінансовий аналітик ТОВ "Аврора 

Лекс". 

Посадова особа працює на посаді Старший фінансовий аналітик ТОВ "Аврора Лекс". 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний 

транспортний холдинг" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укренерготранс", які відбулись 

17.04.2019 року (протокол № 31/2019 від 17.04.2019).  

На підставі повідомлення акціонера, лист ТОВ "Об'єднаний транспортний холдинг" за вих. №01-04/47 від 

23.09.2019 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, відбулась заміна одного з представників 

членів Наглядової ради Емітента, а саме відкликано з 30.09.2019 року зі складу Наглядової ради Емітента Уварова 

Олександра Володимировича та призначення на його заміну з 01.10.2019 року нового члена Наглядової ради - 

представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний транспортний холдинг" Пустовойтову Катерину 

Вікторівну. 

 

1) Посада Член Наглядової ради (Представник акціонера) 

2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Стрілько Марина Олександрівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4) Рік народження 1979 

5) Освіта** Вища 

6) Стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної особи 

та посада, яку займав** 

ТОВ "Аврора Лекс" 

42246512 

Головний юрист 

8) дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано (призначено) 

17.04.2019 обрано на 3 роки 



9) Опис    Члени Наглядової ради винагороду не отримують. Порядок виплати винагороди членам Наглядової 

ради визначається Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду, а також договором, що укладається з 

членом Наглядової ради. Винагорода у натуральній формі товариством не надавалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Загальний стаж роботи 22 роки; 

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний юрист ТОВ "Аврора 

Лекс"; головний юрист ТОВ "Регіон"; головний юрист ТОВ "Астрелла Кепітал". 

Посадова особа займає посаду Головний юрист ТОВ "Аврора Лекс", ідентифікаційний код 42246512, 

місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 28/19, кв. 3. 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний 

транспортний холдинг". 

Член наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укренерготранс", які відбулись 

17.04.2019 року (протокол № 31/2019 від 17.04.2019). 

 

 



VІІ. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 
ПрАТ "Укренерготранс" планує здійснювати заходи щодо збільшення обсягу надання послуг та їх доходності, 

збільшення парку вагонів оперативного керування ПрАТ "Укренерготранс". 

 

2. Інформація про розвиток емітента. 
В 2019 році емітентом укладено ряд довгострокових контрактів на надання послуг з найбільшими металургійними 

підприємствами України. Збільшено доходність від надання послуг. 

 

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 
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалось. 

 

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

тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 

операції, для якої використовуються операції хеджування 
 

Відсутні зазначені операції 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, 

ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 

Відсутні зазначені операції 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України,  Товариство  не  зобов'язане  мати власний  кодекс  

корпоративного  управління.  Ст.33  Закону  України  "Про  акціонерні товариства"  питання  затвердження  принципів  

(кодексу)  корпоративного  управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 

Загальними зборами  акціонерів  Приватного акціонерного товариства  "Укренерготранс"  кодекс корпоративного 

управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким 

керується емітент, не наводиться. 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 

або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової  біржі, об'єднання  юридичних  осіб  або  

іншим  кодексом  корпоративного  управління. Товариством  не  приймалося  рішення  про  добровільне  застосування  

перелічених  кодексів.  Крім  того,  акції  Емітента  на  фондових  біржах  не  торгуються, Товариство  не  є  членом  

будь-якого  об'єднання  юридичних  осіб.  У  зв'язку  з  цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не 

наводяться. ПрАТ "Укренерготранс" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до 

Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 р. 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 

Принципи  корпоративного  управління,  що  застосовуються  Товариством  в  своїй  діяльності,  визначені  чинним 

законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, 



надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий 

емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв 

рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, 

обґрунтуйте причини таких дій  
 

ПрАТ "Укренерготранс" у своїй діяльності не відхиляється від положень  корпоративних принципів управління. 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 17.04.2019 

Кворум зборів 95 

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

 

1.  Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства 

2.  Затвердження порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 399/2019 від 

"11" березня 2019 року 

3.  Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду 

4.  Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду 

5.  Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 

Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2018 рік 

6.  Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік 

7.  Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або покриття збитків Товариства 

8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства 

9.  Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства 

10.  Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, визначення особи (осіб), уповноваженої на 

підписання нової редакції Статуту Товариства 

11.  Призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства 

12.  Обрання членів Наглядової ради Товариства 

13.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з 

членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства 

14.  Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року 

 

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

 

З питання №1 порядку денного Загальних зборів "Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання 

членів лічильної комісії Товариства" 

Вирішили: 

1. Обрати головою Загальних зборів Шкарупу Ростислава Геннадійовича. 

2. Обрати секретарем Загальних зборів Згурського Дмитра Юрійовича. 

3. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: 

-   Клименко Руслан Юрійович; 

-   Клівасов Артем Олександрович, 

підтвердити повноваження лічильної комісії Загальних зборів щодо оформлення результатів голосування з 

питання №1 порядку денного Загальних зборів "Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання 

членів лічильної комісії Товариства" та встановити, що повноваження членів лічильної комісії Загальних 

зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання 

протоколу Загальних зборів. 

З питання №2 порядку денного Загальних зборів "Затвердження порядку засвідчення бюлетенів, 

визначених протоколом Наглядової ради № 399/2019 від "11" березня 2019 року" 

Вирішили: 

Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 

383/2018 від "05" березня 2018 року: бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються 

підписом Голови Реєстраційної комісії та завіряються печаткою Товариства. 

З питання №3 порядку денного Загальних зборів "Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 

рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"  

Вирішили: 

Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. 



З питання №4 порядку денного Загальних зборів "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду" 

Вирішили: 

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 

З питання №5 порядку денного Загальних зборів "Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та 

прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства щодо 

достовірності річного звіту Товариства за 2018 рік" 

Вирішили: 

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності річного звіту Товариства за 2018 рік. 

З питання №6 порядку денного Загальних зборів "Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 

2018 рік" 

Вирішили: 

Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності) з 

наступними основними показниками: 

-  активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 133 606 тис. грн.; 

-  чистий прибуток Товариства за 2018 рік: 12 523 тис. грн. 

З питання №7 порядку денного Загальних зборів "Прийняття рішення про розподіл прибутку та/або 

покриття збитків Товариства" 

Вирішили: 

Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у 

розмірі 12 523  тис. грн. не розподіляти. 

З питання №8 порядку денного Загальних зборів "Прийняття рішення про припинення повноважень членів 

Наглядової ради Товариства" 

Вирішили: 

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: 

1.  Шкарупи Ростислава Геннадійовича - член Наглядової ради, Голова Наглядової ради, що є 

представником акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний транспортний 

холдинг"; 

2.  Щиголєва Ольга Леонідівна - член Наглядової ради, секретар Наглядової ради, що є представником 

акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний транспортний холдинг"; 

3.  Удовенко Сергій Петрович - член Наглядової ради, що є представником акціонера - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Об'єднаний транспортний холдинг"; 

4.  Кириченко Станіслав Володимирович - член Наглядової ради, що є представником акціонера - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Об'єднаний транспортний холдинг. 

З питання №9 порядку денного Загальних зборів "Прийняття рішення про припинення повноважень 

Ревізора Товариства" 

Вирішили: 

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження Ревізора Товариства Уварова Олександра 

Володимировича. 

З питання №10 порядку денного Загальних зборів "Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, 

визначення особи (осіб), уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства" 

Вирішили: 

 Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРЕНЕРГОТРАНС", надану на розгляд Загальних зборів. Визначити особами, уповноваженими на 

підписання нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРЕНЕРГОТРАНС", Голову Загальних зборів - Шкарупу Ростислава Геннадійовича та Секретаря 

Загальних зборів - Згурського Дмитра Юрійовича. 

З питання №11 порядку денного Загальних зборів "Призначення особи, відповідальної за проведення 

державної реєстрації змін до Статуту Товариства" 

Вирішили: 

Призначити особою, відповідальною за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, 

Клименко Руслана Юрійовича. 

З питання №12 порядку денного Загальних зборів "Обрання членів Наглядової ради Товариства" 

Вирішили: 

Обрати членом Наглядової ради Уварова Олександра Володимировича, Молчанова Геннадія 

Абдурахмановича, Стрілько Марину Олександрівну, Автомонова Олега Петровича". 

З питання №13 порядку денного Загальних зборів "Затвердження умов договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства від імені Товариства" 

Вирішили: 

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства згідно з 

типовою формою, що міститься у додатку до цього рішення Загальних зборів Товариства; 

2. Уповноважити Голову Правління Товариства, Мовчана Валентина Васильовича, підписати від імені 

Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства. 

З питання №14 порядку денного Загальних зборів "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть 



вчинятися Товариством протягом 2019 року" 

Вирішили: 

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: 

1.  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ "МТЕК "ІнтерТрансСервіс" на суму, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; 

2.  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "ЮМДЖИ РЕСУРС" на 

суму, що не  перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; 

3.  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ "ЮМГ Трейдінг" на суму, що не перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень; 

4.  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ПрАТ "Івано-Франківськ цемент" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

5.  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ "Євразтранс Україна" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень. 

 

Особа, яка ініціювала проведення позачергових загальних зборів:  Наглядова рада Емітента. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 12.06.2019 

Кворум зборів 95 

Опис  

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1.  Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства. 

2.  Затвердження порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 405/2019 від 

"23" травня 2019 року. 

3.  Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції, визначення 

особи (осіб), уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. 

4.  Призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства. 

 

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

 

З питання №1 порядку денного Загальних зборів "Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання 

членів лічильної комісії Товариства" 

Вирішили: 

1. Обрати головою Загальних зборів Шкарупу Ростислава Геннадійовича. 

2. Обрати секретарем Загальних зборів Згурського Дмитра Юрійовича. 

3. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: 

- Клименко Руслан Юрійович; 

- Клівасов Артем Олександрович, 

повноваження членів лічильної комісії Загальних зборів припиняються після остаточного підрахунку 

голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 

 

З питання №2 порядку денного Загальних зборів "Затвердження порядку засвідчення бюлетенів, 

визначених протоколом Наглядової ради № 405/2019 від "23" травня 2019 року" 

Вирішили: 

Затвердити наступний порядок засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради № 

405/2019 від "23" червня 2019 року: бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчуються 

підписом Голови Реєстраційної комісії та завіряються печаткою Товариства. 

 

З питання №3 порядку денного Загальних зборів "Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження 

Статуту Товариства в новій редакції, визначення особи (осіб), уповноваженої на підписання нової редакції 

Статуту Товариства" 

Вирішили: 

Внести зміни до пункту 7.12. Статуту Товариства виклавши його в новій редакції наступного змісту: "7.12. 

Вимоги статей 652 та 653 Закону про АТ не поширюються на Товариство". Затвердити нову редакцію 

Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОТРАНС", надану на розгляд 

Загальних зборів. Визначити особами, уповноваженими на підписання нової редакції Статуту 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРЕНЕРГОТРАНС", Голову Загальних зборів - 

Шкарупу Ростислава Геннадійовича та Секретаря Загальних зборів - Згурського Дмитра Юрійовича. 

 

З питання №4 порядку денного Загальних зборів "Призначення особи, відповідальної за проведення 

державної реєстрації змін до Статуту Товариства" 

Вирішили: 



Призначити особою, відповідальною за проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, 

Клівасова Артема Олександровича. 

 

Особа, яка ініціювала проведення позачергових загальних зборів:  Наглядова рада Емітента. 

 

 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

  X 

Дата проведення 17.01.2019 

Кворум зборів 95 

Опис Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства 

2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №391/2018 від 

"10" грудня 2018 року 

3. Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2018 році 

4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року 

 

Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 

 

З питання № 1 проекту порядку денного 

"Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання членів лічильної комісії Товариства" 

Вирішили: 

1. Обрати головою Загальних зборів Шкарупу Ростислава Геннадійовича. 

2. Обрати секретарем Загальних зборів Згурського Дмитра Юрійовича. 

3. Обрати лічильну комісію Загальних зборів в наступному складі: 

-   Клименко Руслан Юрійович; 

-   Клівасов Артем Олександрович, 

підтвердити повноваження лічильної комісії Загальних зборів щодо оформлення результатів голосування з 

питання №1 порядку денного Загальних зборів "Обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання 

членів лічильної комісії Товариства" та встановити, що повноваження членів лічильної комісії Загальних 

зборів припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання 

протоколу Загальних зборів. 

 

З питання № 2 проекту порядку денного 

"Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №391/2018 від 

"10" грудня 2018 року" 

Вирішили: 

Затвердити форму і тексту бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 

Товариства та порядку засвідчення бюлетенів, визначених протоколом Наглядової ради №391/2018 від 

"10" грудня 2018 року, а саме: бюлетень для голосування на Загальних зборах виготовляється на аркуші 

формату А4; має містити номер та найменування питання, що винесено на розгляд Загальних зборів; 

проект запропонованого рішення; місце для позначення акціонером (представником акціонера) обраного 

варіанту голосування щодо питання порядку денного "за", "проти", "утримався"; реєстраційний номер 

акціонера (представника акціонера), кількість голосів акціонера, місце для підпису акціонера 

(представника акціонера).  Бюлетень підписується Головою Реєстраційної комісії та завіряється печаткою 

Товариства. 

 

З питання № 3 проекту порядку денного 

"Затвердження значних правочинів, укладених Товариством в 2018 році" 

Вирішили: 

Затвердити значні правочини та додаткові угоди до них, вчинені Головою Правління Товариства від імені 

Товариства у 2018 році: 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь"  Договір на транспортно-

експедиторське обслуговування  

№ 1.10.2/2 від 28.02.2018 р.  

Публічне акціонерне товариство "ВЕСКО"  Договір на транспортно-експедиторське обслуговування   

№ 1.10.2/3 від 02.05.2018 р.   

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "Криворізький залізорудний комбінат"  Договір на 

транспортно-експедиторське обслуговування   

№ 1.10.2/5/416 від 04.05.2018 р.  

ПрАТ "Івано-Франківськ цемент"  Договір на транспортно-експедиторське обслуговування   

№ 1.10.2/7 від 05.11.2018 р.  

ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"  Договір на транспортно-



експедиторське обслуговування   

№ 1.10.2/8 від 08.11.2018 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ"  Договір на 

транспортно-експедиторське обслуговування  

№ 1.10.2/10 від 17.12.2018 р. 

 Погодити  укладенні значні правочини чи підписання змін та доповнень до раніше укладених Договорів, 

які вчинені Головою Правління Товариства від імені Товариства у 2018 році, а саме: 

А) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів про проведення розрахунків та 

надання послуг з ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", на суму, що не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) 

гривень.  

Б) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд)  

гривень; 

В) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один 

мільярд) гривень; 

Г) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору комісії з ЗАТ "Goverlus" (Литовська 

Республіка) на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

Д) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень; 

Е) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів комісії з ТОВ "Інвестиційна 

вагонна компанія"  на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) гривень; 

Ж) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят 

мільйонів) гривень; 

З) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "ВЕСКО"  на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

І) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів поставки з ТОВ "Об'єднання 

Євротрейд"  на суму, що не перевищує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень; 

Ї) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ "МТЕК "ІнтерТрансСервіс" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

   К) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Гірничодобувна 

промисловість" на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) гривень; 

   Л) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Лемтранс" на суму, що не 

перевищує  500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень; 

   М) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Транспортно-

експедиційна компанія "Енерготранс" на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 

   Н) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Спецвагон Транслізинг" 

на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 

   О) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ "Подільський цемент" на 

суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; 

   П) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Об'єднаний транспортний 

холдинг" на суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. 

   Р) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "ЮМДЖИ РЕСУРС" на 

суму, що не  перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень. 

С) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" 

на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди)  гривень. 

Т)  укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ООО "Уральская транспортная 

компания" на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 

У) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Завод теплоізоляційних 

матеріалів "ТЕХНО" на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 

Ф) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів ремонту вагонів з Регіональною 

філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять 

мільйонів) грн. 

Х) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ "Дніпровський завод з 

ремонту та будівництва пасажирських вагонів" на суму, що не перевищує 25 000 000 (двадцять п'ять 

мільйонів) грн. 

    Ц) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Жмеринське 

підприємство "ЕКСПРЕС" на суму, що не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 

 

З питання № 4 проекту порядку денного 

"Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2019 року" 

Вирішили: 

Попередньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не 

більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме: 



1) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів про проведення розрахунків та 

надання послуг з ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", на суму, що не перевищує 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) 

гривень.  

2) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд)  

гривень; 

3) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один 

мільярд) гривень; 

4) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору комісії з ЗАТ "Goverlus" (Литовська 

Республіка) на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

5) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на суму, що не перевищує  3 000 000 000 (три мільярди) гривень; 

6) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів комісії з ТОВ "Інвестиційна 

вагонна компанія"  на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) гривень; 

7) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" на суму, що не перевищує 500 000 000 (п'ятсот 

мільйонів) гривень; 

8) укладення Договору чи підписання змін та доповнень до Договору транспортного експедирування з 

ПАТ "ВЕСКО"  на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

9) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів поставки з ТОВ "Об'єднання 

Євротрейд"  на суму, що не перевищує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) гривень; 

10) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів транспортного експедирування з 

ТОВ "МТЕК "ІнтерТрансСервіс" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

11) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Гірничодобувна 

промисловість" на суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень; 

12) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Лемтранс" на суму, що не 

перевищує  500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень; 

13) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Транспортно-експедиційна 

компанія "Енерготранс" на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 

14) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Спецвагон Транслізинг" на 

суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень; 

15) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ "Подільський цемент" на 

суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень; 

16) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Об'єднаний транспортний 

холдинг" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень. 

17) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "УКРАЇНСЬКІ 

МІНЕРАЛЬНІ РЕСУРСИ" на суму, що не  перевищує 300 000 000 (триста мільйонів) гривень. 

18) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ" 

на суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди)  гривень. 

19) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Металургійний завод 

"Дніпросталь" на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів)  гривень. 

20) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ "Криворізький 

залізорудний комбінат" на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів)  гривень. 

21) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Українська транспортно-

експедиційна компанія" на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів)  гривень. 

22) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "ЕКС ІМ ТРАНС" на суму, 

що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів)  гривень. 

23) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Завод теплоізоляційних 

матеріалів "ТЕХНО" на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень. 

24) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів ремонту вагонів з Регіональною 

філією "Придніпровська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять 

мільйонів) грн. 

25) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ПАТ "Дніпровський завод з 

ремонту та будівництва пасажирських вагонів" на суму, що не перевищує 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) 

грн. 

26) укладення Договорів чи підписання змін та доповнень до Договорів з ТОВ "Жмеринське підприємство  

"ЕКСПРЕС" на суму, що не перевищує 30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. 

 

Особа, яка ініціювала проведення позачергових загальних зборів:  Наглядова рада Емітента. 

 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   



Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше   

 

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 відсотків      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   

 

Які були 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 Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, та прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X   

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій товариства 

ні 

Інше (зазначити) ні 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Скликані загальні 

збори було проведено 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 

Скликані позачергові загальні збори було проведено 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 4 

кількість 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 

Інші (запишіть)                                         відсутні 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

  

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

Так* Ні* 

Молчанов Геннадій Абдурахманович  Голова Наглядової ради   X 

Бузовська (Пустовойтова) Катерина Вікторівна Член Наглядової ради  X 

Автомонов Олег Петрович Секретар Наглядової ради  X 

Стрілько Марина Олександрівна Член Наглядової ради  X 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                         X   

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                             

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 

та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           ні 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 

Засідання наглядової ради звітному періоді проводились.  

Наглядова рада приймала рішення з питань, що належить до її компетенції відповідно до Закону України "Про 

акціонерні товариства", Статуту Компанії. 

Яким чином  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                                        

 

Інформація про виконавчий орган 
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який 

здійснює управління його поточною діяльністю. Правління вирішує 

всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до 

Правління вирішує всі питання діяльності 

Товариства, крім тих, що віднесені до 

компетенції Загальних зборів і Наглядової 



компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. 

 

Правління складається з 3 (трьох) членів, які обираються 

Наглядовою радою (разом або окремо) строком на 1 (один) рік.  

Голова Правління обирається Наглядовою радою із числа членів 

Правління.  

 

Голова правління Мовчан Валентин Васильович 

Член правління Клименко Руслан Юрійович 

Член правління Тішкіна Оксана Володимирівна 

 

ради. 

 

Основні завдання та функціональні 

обов'язки Правління визначені Статутом 

Товариства, Стаття 11. 

 

Опис 

Засідання Правління Товариства 

проводяться не рідше одного разу на 2 (два) 

місяці і вважаються правомочними, якщо 

на них присутні не менше половини його 

членів.  

 

Дії, які потребують попереднього 

погодження (шляхом прийняття 

відповідного рішення) або одержання згоди 

Загальних зборів та/або Наглядової ради, 

Правління вчиняє лише після такого 

погодження або одержання згоди в 

порядку, передбаченому Статутом та 

внутрішніми документами Товариства. 

 

Рішення Правління Товариства 

приймаються простою більшістю голосів. 

Рішення Правління оформлюються 

протоколом. Протокол засідання Правління 

підписується усіма присутніми на засіданні 

членами. Рішення Правління можуть 

прийматися без попереднього скликання та 

проведення засідань за умови, що вони 

викладені у письмовій формі та підписані 

всіма членами Правління. 

 

Загальний опис прийнятих на них рішень: 

Правління у звітному періоді приймали 

рішення з питань, що належить до її 

компетенції відповідно до Закону України 

"Про акціонерні товариства", Статутом, 

внутрішніми документами Товариства. 

 

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента 
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено 

ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 
Загальні 

збори 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 



акціонерів жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Ні Ні Так Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 

членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів виконавчого 

органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні 

)   Так  

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  

тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  

осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                   X 

Положення про наглядову раду                              X 

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 

Інше (запишіть)                                           

 

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

Інформація про діяльність 

акціонерного товариства 

Інформація 

розповсюд

жується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок цінних 

паперів або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність з 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 

інтернет 

cторінці 

акціонерного 

товариства 



оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Ні Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Ні Так Ні Ні Ні 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Ні Ні Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  

фінансової звітності? (так/ні)  Ні 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 

 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)                                           

 

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

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                      X 

Інше (запишіть)                                         У емітента відсутня посада ревізійна комісія (ревізор) 

 

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

акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 

(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 

Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 

- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 

судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про 

Розмір частки 

акціонера (власника) 

(у відсотках до 

статутного капіталу) 



реєстрацію юридичної особи (для 

юридичної особи - нерезидента) 

1 2 3 4 

1 
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Об'єднаний транспортний холдинг" 

33051460 
95 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 

акцій 

Кількість акцій з 

обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

1 2 3 4 

200 0 
Обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента немає 
 

 

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 

  
Обрання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами шляхом Кумулятивного голосування.  

Кількісний склад Наглядової ради становить 4 (чотири) особи. Члени Наглядової ради обираються Акціонерами під 

час проведення Загальних зборів на строк 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, повноваження членів 

Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. 

Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Правління та/або членом Правління  та/або членом Ревізійної 

комісії (Ревізором). 

Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів простою більшістю 

голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в 

день її обрання. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені 

на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову 

Ради та Секретаря Ради. 

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та 

одночасне обрання нових членів Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно 

припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається Статутом Товариства, а також договором, що 

укладається з членом Наглядової ради. 

 

Правління складається з 3 (трьох) членів, які обираються Наглядовою радою (разом або окремо) строком на 1 (один) 

рік. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи 

Ревізором. 

Голова Правління обирається Наглядовою радою із числа членів Правління. Повноваження Голови Правління або 

будь-якого члена Правління припиняються достроково у випадках: 

- фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, тяжка хвороба тощо); 

- подання особистої заяви Наглядовій раді про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади; 

- відповідного рішення Наглядової ради; 

- в інших випадках, передбачених Статутом та Законом. 

Повноваження Голови Правління або будь-якого члена Правління можуть бути у будь-який час достроково припинені 

за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права Наглядова рада може тимчасово усунути 

(відсторонити) особу, що займає посаду Голови Правління або члена Правління, від здійснення повноважень за 

посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення та, у разі 

необхідності, призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження). 

Голова Правління та члени Правління зобов'язані підписати з Товариством контракт (трудовий договір) не пізніше 

одного місяця з дати їх обрання. 

 

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну 

комісію у складі 3 (трьох) осіб або Ревізора. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються з числа фізичних осіб, які 

мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - Акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається 

членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. 

Компетенція, строк повноважень та порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора), не передбачені Законом про АТ, 

визначаються Статутом Товариства, або рішенням Загальних зборів.  



Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності 

Товариства або на визначений період, але не більше ніж на три роки. За рішенням Загальних зборів функції та 

повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути передані Аудитору.  

 

Інші особи, що займають ключові посади Компанії призначаються та звільняються Головою Правління. До ключових 

посад згідно Статуту Товариства відносяться - керівники філій та представництв Товариства; керівники підрозділу 

безпеки, підрозділу інформаційних технологій, підрозділу юридичного забезпечення; головний бухгалтер Товариства; 

 

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

їх звільнення Приватним акціонерним товариством не розкривається. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
 

Повноваження посадових осіб Емітента, та осіб, що займають ключові посади, визначаються Статутом Товариства, 

внутрішніми положеннями Емітента, Законодавством України в тому числі Законом України "Про акціонерні 

товариства", посадовими інструкціями, а також трудовими договорами. 

 

1. НАГЛЯДОВА РАДА: 

Наглядова рада здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом 

України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 

 

Повноваження Наглядової ради визначені Статутом Товариства, а саме п. 10.5.  Статті 10 

 

До компетенції Наглядової ради належить: 

 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 

виконавчому органу;  

 затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу; 

 затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства; 

 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;  

 надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 651  Закону про АТ, якщо інше не передбачено 

Статутом та Законом про АТ; 

 прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім Акцій;  

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акції, цінних паперів;  

надання попереднього дозволу Правлінню, Голові Правління на здійснення Товариством будь-яких операцій з 

векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від суми такої операції; 

 прийняття рішення про реалізацію інвестиційного проекту (включаючи будівництво нових і реконструкцію 

діючих об'єктів); 

 прийняття рішення про вчинення правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з 

наступних питань:  

(і) продаж, передачу в іпотеку, управління або оренду підприємства як єдиного майнового комплексу або його 

істотних частин, земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) - незалежно 

від вартості об'єкту правочину; 

(іі) продаж, списання з балансу, передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства, 

якщо балансова, ринкова або договірна вартість таких активів перевищує суму Дозволеного ліміту; 

(ііі) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової 

допомоги, якщо сума кредиту (позики, поворотної фінансової допомоги) перевищує у кожному конкретному випадку 

суму Дозволеного ліміту; 

(іv) видачу Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу; передача в заставу або 

інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова, ринкова або договірна вартість такого майна перевищує 

суму Дозволеного ліміту; 

(v) укладення Товариством будь-яких Договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді 

однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує Дозволений ліміт, а також внесення суттєвих 

змін та/або доповнень до них (зміна сторін, предмету договору, ціни, порядку оплати тощо); 

 обрання або припинення повноважень Голови Правління і Членів Правління;  

 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення 

розміру їх винагороди; 

 прийняття рішення про усунення (відсторонення) Голови Правління або члена Правління від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління; 

 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

 обрання Аудитора та визначення умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку Аудитора для прийняття рішення 

щодо нього; 

 обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  



 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;  

 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом ХVІ Закону про АТ, в разі злиття, 

приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;  

 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про 

заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включати, зокрема, питання 

про: 

(і) вирішення питань про заснування (створення) та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію 

та ліквідацію, затвердження їх статутів; 

(іі) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи; 

(ііі) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових 

цінних паперів інших суб'єктів господарювання; 

(іv) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них; 

вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів 

Товариства; 

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення 

такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону про АТ, та про надання згоди на вчинення правочинів 

із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону про АТ; 

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;  

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх 

виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;  

прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів 

реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; 

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та 

звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера; 

 затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них; 

 визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності,  а також визначення 

інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства; 

 затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до неї; 

 затвердження положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; 

 обрання або припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства, якщо такі створюються за 

рішенням Загальних зборів; 

 надання Правлінню попередньої згоди на: 

(і) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких 

Товариство виступає в якості дарувальника, пожертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, 

якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, 

пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 10 000 (десять тисяч) гривень або еквівалент цієї 

суми в іноземній валюті за Офіційним курсом НБУ, з розрахунку на календарний квартал; 

(іі) закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства; 

(ііі) призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також будь-яке переведення або 

звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням); 

(іv) укладення Товариством Договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у випадках, коли такі 

договори укладаються на умовах, що істотно відрізняються від звичайних умов, які застосовуються до аналогічних 

договорів на ринку, та/або якщо такі договори укладаються на строк більше одного року. При цьому, отримання 

попередньої згоди Наглядової ради не вимагається, якщо сума договору, зазначеного у цьому абзаці (іv) не перевищує 

суму Дозволеного ліміту; 

 призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств 

або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, 

акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника 

(учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань (крім питань, зазначених у 

підпункті 10.5.20 Статуту); 

 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів;  

 ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності 

Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією 

(Ревізором), та висновків Аудитора;  

 надання Правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору 

у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;  

 розгляд звернень та скарг Акціонерів;  

 прийняття рішення про відсторонення (усунення) Голови Правління і Членів Правління від здійснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження на термін такого відсторонення 

(усунення);  

 затвердження відповідних положень про структурні та/або відокремлені підрозділи Товариства;  

 затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати Акцій; 

 подання Правлінню пропозицій з питань діяльності Товариства; 



 визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять 

комерційну таємницю Товариства; 

 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 

 затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з 

внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 

виплат; 

 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його 

діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) 

корпоративного управління Товариства; 

 розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення 

Статутом питання про призначення та звільнення Голови Правління до виключної компетенції Наглядової ради; 

 визначення (зміна) місцезнаходження Товариства; 

 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або 

Статутом. 

 

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів, в тому числі на вимогу 

Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії (Ревізора). Наглядова рада додатково вирішує 

- залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних 

зборів: 

 прийняття рішення про проведення Загальних зборів, визначення дати проведення Загальних зборів; 

підготовка порядку денного Загальних зборів;  

 затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів; 

 визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право бути повідомленими про проведення 

Загальних зборів;  

 визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про 

АТ; 

  створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка скликає Загальні збори; 

 призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів; 

 обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ;  

 формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів; 

 попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам 

пропозицій щодо: 

(і) розміру та способу зміни Статутного капіталу; 

(іі) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів; 

(ііі) вчинення значного правочину, що підлягає затвердженню Загальними зборами згідно з пунктом 9.2.28 

Статуту;  

 попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів; надання 

рекомендацій Загальним зборам; 

 затвердження проектів рішень Загальних зборів; 

 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

 включення до порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених 

Законом про АТ; 

 прийняття рішення про розміщення інформації на власному веб-сайті (крім інформації, що розміщується 

обов'язково). 

 

Питання зазначені у підпунктах 10.5.1 - 10.5.7, 10.5.11 - 10.5.24,Статуту Товариства, а також у підпунктах 10.5.30, 

10.5.33, 10.5.42 - 10.5.46, 10.6.1 - 10.6.4, 10.6.7, 10.6.8, 10.6.12 Статуту Товариства (якщо інше не передбачено 

Статутом) відносяться до виключної компетенції Наглядової ради і не можуть вирішуватися іншими органами 

Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Наглядової ради інші повноваження можуть бути передані для 

вирішення Правлінню. 

 

2. ПРАВЛІННЯ. 

Повноваження Правління Емітента визначені Статутом Товариства (Стаття 11). 

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. 

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і 

Наглядової ради. 

У своїй діяльності Правління керується Законом, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами 

Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень. 

Основними завданнями та обов'язками Правління є: 

управління поточною діяльністю Товариства, включаючи прийняття рішення про укладення Договорів, що пов'язані з 

Основною діяльністю Товариства (з урахуванням обмежень, передбачених п.10.5.10, та п. 10.5.22 та п. 10.5.31 (іv) 

Статуту); 

втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також 

інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою; 

розробка та подання на розгляд Наглядової ради:  



(і) проектів річного бюджету, бізнес-плану Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них; 

(іі) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів; 

(ііі) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них; 

(іv) проектів положення про умови оплати праці та преміювання працівників Товариства; 

(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;  

(vі) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає 

Збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії; 

(vіі) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів; 

(vііі) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання попередньої згоди 

Наглядової ради; 

підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства; 

надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів; 

за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 

надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів; 

розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та 

забезпечення їх реалізації;  

затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства; 

визначення та затвердження умов оплати праці працівників Товариства на підставі штатного розкладу та положення 

про умови оплати праці та преміювання працівників, затверджених Наглядовою радою;  

затвердження посадових інструкцій; 

організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 

організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства; 

організація діловодства і документообігу у Товаристві; 

розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, 

внесення змін та виконання колективного договору;  

забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів 

управління Товариства; 

виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями 

Загальних зборів і Наглядової ради. 

Повноваження Голови Правління або будь-якого члена Правління припиняються достроково у випадках: 

фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісно відсутнім, тяжка хвороба тощо); 

подання особистої заяви Наглядовій раді про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади; 

відповідного рішення Наглядової ради; 

в інших випадках, передбачених Статутом та Законом. 

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси 

Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для 

виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління діє відповідно до рішень Правління, крім випадків, 

передбачених Статутом. 

 

3. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР). 

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента Загальні збори можуть обирати Ревізійну 

комісію у складі 3 (трьох) осіб або Ревізора. 

Компетенція, строк повноважень та порядок діяльності Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються Статутом 

Товариства, або рішенням Загальних зборів.  

У випадку необхідності Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські 

організації. 

 

4. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. 

Основні повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись 

єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні"; Організує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку 

всіх господарських операцій; Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності 

підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам та ін. 

 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

  
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів. 

 

Ця інформація представлена на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 

ринок" від 23.02.2006 № 3480-ІV (із змінами та доповненнями) (надалі - "Закон про цінні папери"). 

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за складання і подання Звіту про корпоративне управління за 

2019 рік у відповідності до вимог Закону про цінні папери та Положення про розкриття інформації емітента цінних 

паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826 (зі змінами та доповненнями). 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом звітування Компанії. 



Аудитор у відповідності до вимог останнього абзацу частини 3 статті 401 Закону про цінні папери повинен перевірити 

інформацію, зазначену в пунктах 1 - 4 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери та висловити думку щодо 

інформації, зазначеної в пунктах 5 - 9 частини 3 статті 401 Закону про цінні папери. 

Ми звертаємо увагу на те, що ця перевірка здійснена нами на виконання вимог Закону про цінні папери та не є 

аудитом відповідно до МСА. 

У Звіті про корпоративне управління ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1 - 4 частини 3 статті 401 Закону 

про цінні папери. 

У Звіті про корпоративне управління наведено що: 

"Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні 

товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до 

виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 

товариства "УКРЕНЕРГОТРАНС" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання 

на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться. 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 

перелічених кодексів. Крім того, акції Емітента на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-

якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 

ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" у своїй роботі застосовує Принципи корпоративного управління відповідно до Рішення 

НКЦПФР №955 від 22.07.2014р., які розміщені за посиланням https://www.nssmc.gov.ua/documents/rshennya-pro-

zatverdzhennya-prіntsіpv-korporatіvnogo-upravlnnya/ . 

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним 

законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується. 

ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" у своїй діяльності не відхиляється від положень Принципів корпоративного 

управління…". 

У розділі 3 Звіту про корпоративне управління наведено інформацію про проведені загальні збори акціонерів та 

загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

У розділі 4 Звіту про корпоративне управління наведено персональний склад наглядової ради емітента, інформацію 

про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

 

Думка стосовно інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління відповідно вимог пунктів 5-9 частини 3 

статті 401 Закону про цінні папери 

 

На нашу думку, у суттєвих аспектах, інформація у Звіті про корпоративне управління, зазначеної згідно пунктів 5-9 

частини 3 статті 401 Закону про цінні папери стосовно: опису основних характеристик систем внутрішнього контролю 

і управління ризиками Компанії; переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

Компанії; інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Компанії; 

порядку призначення та звільнення посадових осіб Компанії; повноважень посадових осіб Компанії не протирічить 

інформації наданій у фінансовій звітності та відповідає вимогам Закону про цінні папери. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Шавкун Олена Романівна. 

 

Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"     В.В. Галасюк 

 

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)    О.Р. Шавкун 

Аудитор 

(Сертифікат аудитора № 004634 виданий на підставі рішення Аудиторської палати України 100 від 30.03.2001 р.) 

 

Місто Дніпро, 13 квітня 2020 року. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "КАУПЕРВУД" 

(Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083). 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0031. 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та "Суб'єкти 

аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес". 

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

http: www.galasyuk.com 

e-maіl: v.v.galasyuk@gmaіl.com 

 



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

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Об'єднаний 

транспортний холдинг" 

33051460 
Україна 03110 м. Київ - м. Київ вул. 

Слом'янська, будинок 5, офіс 1114 
190 95 190 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 190 95 190 0 

 

X. Структура капіталу 

Тип та/або клас 

акцій 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Права та обов'язки 

Наявність публічної 

пропозиції та/або 

допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині 

включення до біржового 

реєстру 

1 2 3 4 5 

проста 

бездокументарна 

іменна 

200 1050 

Права та обов'язки Акціонерів визначені статутом ПрАТ "Укренерготранс", Стаття 5. 

5. АКЦІОНЕРИ 

5.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на Акції відповідно 

до Статуту та Закону.  

5.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:  

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних 

зборах); 

5.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому 

Статутом та внутрішніми документами Товариства; 

5.2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартість  такої 

частини майна, пропорційно частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі 

передбаченими Законом; 

5.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); 

5.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:  

(і) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі 

Публічної пропозиції не 

здійснювали. На біржовий 

ринок акції емітента для 

продажу не виставлялися. 



приватного розміщення;  

(іі) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, 

передбачених Законом про АТ.  

5.3. Акціонери зобов'язані:  

5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 

5.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 

5.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати 

Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій; 

5.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність 

Товариства;  

5.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом. 

Примітки д/н 

 

XІ. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутно

му 

капіталі 

(у 

відсотках

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.07.2010 68/04/1/10 

Дніпропетровське 

територіальне 

управління 

Державної комісії з 

цінних паперів та 

фондового ринку 

UA4000078299 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1050.00 200 210000.00 100 

Опис 
Торгівля цінними паперами Товариства на зовнішніх та внутрішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових 

біржах не було. Рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, 

а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 



Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких 

прав передано іншій 

особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

09.07.2010 68/04/1/10 UA4000078299 200 210000.00 200 0 0 

Опис Наводиться додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації. 

 



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

 

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

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 1482.800 1716.900 0.000 0.000 1482.800 1716.900 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 149.100 544.100 0.000 0.000 149.100 544.100 

- транспортні засоби 1312.100 1155.300 0.000 0.000 1312.100 1155.300 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 21.600 17.500 0.000 0.000 21.600 17.500 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1482.800 1716.900 0.000 0.000 1482.800 1716.900 

 

Пояснення :  Термін користування групами:  

група 4 "Машині та обладнання" - 5 років;  

група 5 "Транспортні засоби" - 5-8років ;  

група 6 "Інструменти, прилади, інвентар" - 2-5 років,  

група 9 "Інші основні засоби" - 4-5 років.  

 

Первісна вартість(тис.грн.) : гр.4 - 1690 , гр.5 - 2254, гр.6 - 212, гр.9 - 44, гр.11 

- 413.  

 

Знос (тис.грн.): гр.4 - 1504, гр.5 - 1099, гр.6 - 176, гр.9 - 41, гр.11 - 423.  

Ступінь використання - 100%, ступінь зносу - від 20% до 85%.  

 

Обмежень на використання майна емітента немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 124068 102638 

Статутний капітал (тис.грн.) 210 210 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 210 210 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року). 

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи=Необоротні активи 

+ Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні 

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів. 

 

Висновок Вартість чистих активів ПрАТ "Укренерготранс" більша від розміру статутного капіталу. Таким 

чином, вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 складає 124 068 тис. грн., тобто є 



більшою за розмір зареєстрованого (статутного) капіталу. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 884.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 48169.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 49053.00 Х Х 

Опис Додаткова інформація відсутня 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма 

"КАУПЕРВУД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

20219083 

Місцезнаходження 49044 Дніпропетровська область - м. Дніпро вул. Гоголя, 15 А 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

0031 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон +38 (056) 370-19-76 

Факс +38 (056) 377-33-98 

Вид діяльності Аудиторські послуги 

Опис Аудитор  (Аудиторська  фірма)  надає послуги  з  аудиту  річної  фінансової 

звітності  Емітента,  а  також  послуги  з перевірки  та  висловлення  думки  

щодо інформації  у  Звіті  про  корпоративне управління емітента. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що НКЦПФР 



видав ліцензію або інший документ 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363 04 00 

Факс (044) 363 04 01 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

 

Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, ім'я та по 

батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 

видав ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

 

 



 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 

Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Укренерготранс" за ЄДРПОУ 32082812 

Територія  Дніпропетровська область за КОАТУУ 1210100000 

Організаційно-правова форма господарювання  Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за КВЕД 52.29 

Середня кількість працівників  51   

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком   

Адреса 49050 Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Володі Дубініна, 

буд. 8 (056) 371-05-83 

 

 

  

 

 

1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  

Форма № 1-м  

   
 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

               І. Необоротні активи    

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 

Основні засоби:  1010 1482.8 1716.9 

первісна вартість 1011 4613.6 4960.5 

знос 1012 ( 3130.8 ) ( 3243.6 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції 1030 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 4238.8 4492.7 

Усього за розділом І 1095 5721.6 6209.6 

              ІІ. Оборотні активи    

Запаси: 1100 132.1 123.4 

у тому числі готова продукція 1103 -- -- 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 81023.6 69302.3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 112.5 11.5 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28558.3 40498.3 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14454.8 50353.3 

Витрати майбутніх періодів 1170 86.2 115.6 

Інші оборотні активи 1190 3567.6 6769.3 

Усього за розділом ІІ 1195 127935.1 167173.7 

ІІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 133656.7 173383.3 
 

 

  

Код за ДКУД 1801006 



 
 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 210.0 210.0 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 52.5 52.5 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 102375.6 124067.6 

Неоплачений капітал 1425 (    --    ) (    --    ) 

Усього за розділом І 1495 102638.1 124330.1 

ІІ. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування 

та забезпечення 
1595 -- -- 

ІІІ. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за : 

      довгостроковими зобов'язаннями 
1610 -- -- 

      за товари, роботи, послуги 1615 10640.4 5692.8 

      розрахунками з бюджетом 1620 3140.6 883.5 

      у тому числі з податку на прибуток 1621 788.9 306.8 

       розрахунками зі страхування 1625 6.6 0.5 

      розрахунками з оплати праці 1630 58.9 -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 17172.1 42476.4 

Усього за розділом ІІІ 1695 31018.6 49053.2 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу та групами вибуття 
1700 -- -- 

Баланс 1900 133656.7 173383.3 

 
д/в 

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

 за рік 2019  рік 

Форма N 2-м 
Код за ДКУД 1801007 

 

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 55808.8 61382.1 

Інші операційні доходи 2120 7413.6 8350.4 

Інші доходи 2240 2133.7 -- 

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 65356.1 69732.5 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) 2050 ( 24776.1 ) ( 21541.2 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 14126.2 ) ( 32867.6 ) 

Інші витрати 2270 ( 0.2 ) (    --    ) 

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 38902.5 ) ( 54408.8 ) 

Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)  2290 26453.6 15323.7 

Податок на прибуток 2300 ( 4761.6 ) ( 2758.2 ) 

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 ) 2350 21692.0 12565.5 

 
д/в 

 

Голова Правління ________________ Мовчан Валентин Васильович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Тішкіна Оксана Володимирівна 

 (підпис)  

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт  
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю аудиторська 

фірма "КАУПЕРВУД" 

2 
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної особи) 
20219083 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
49044, Україна, місто Дніпро, вул. 

Гоголя, 15 А 

4 
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 

аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
0031 

5 
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 

контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 
 

д/н 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

7 
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 
01 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/в 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 
 

№854А від 21.01.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 01.03.2020 - 13.04.2020 

11 Дата аудиторського висновку 13.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 88 000,00 грн.  

13 Текст аудиторського звіту 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

"УКРЕНЕРГОТРАНС" (надалі - "Компанія"), що складається з балансу станом на 31 

грудня 2019 р. (Форма №1-м), звіту про фінансові результати за 2019 рік (Форма 

№2-м) та Пояснювальної інформації щодо цієї фінансової звітності. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ "УКРЕНЕРГОТРАНС" на 31 грудня 2019 року 

та його фінансові результати за 2019 рік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства 

України що регулюють питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 

вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, 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 як основи для нашої думки. 

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

 

Ми  звертаємо  увагу на п. 20 Пояснювальної інформації до фінансової звітності, 

в якому йдеться про те, що світова пандемія коронавірусної хвороби (COVІD-19) та 

запровадження урядом України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих 

на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових 

ризиків діяльності Компанії, вплив яких передбачити в даний момент важко. Ці 

події вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під 

значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

Інша інформація 



Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік, але не є 

фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт. 

 

Компанія планує підготувати й оприлюднити Річну інформацію емітента цінних 

паперів за 2019 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора 

(аудиторського звіту). Звіт про корпоративне управління, який входить до складу 

річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік наданий аудиторам до дати 

надання цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Інформація щодо 

Звіту про корпоративне управління за 2019 рік (надалі - "Звіт про корпоративне 

управління") наведена у розділі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і 

нормативних актів" цього звіту незалежного аудитора (аудиторського звіту). Після 

отримання й ознайомлення з Річною інформацією емітента цінних паперів за 2019 

рік, якщо ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, ми повідомимо 

про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 

за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 

діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 

альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Компанії. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 

уцілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

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; 

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  



o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом;  

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів 

здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 

події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 

питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 

аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 

контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають 

на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних 

заходів. 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 

є Шавкун Олена Романівна. 

 

Генеральний директор ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"     В.В. Галасюк 

 

Ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту)   О.Р. Шавкун 

Аудитор 

(Сертифікат аудитора № 004634 виданий на підставі рішення Аудиторської палати 

України 100 від 30.03.2001 р.) 

 

Місто Дніпро, 13 квітня 2020 року. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма "КАУПЕРВУД" 

(Ідентифікаційний код юридичної особи 20219083). 

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності №0031. 

ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" під №0031 включене до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" та "Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності 

підприємств, що становлять суспільний інтерес". 

49044, Україна, місто Дніпро, вул. Гоголя, 15 А. 

http: www.galasyuk.com 

e-maіl: v.v.galasyuk@gmaіl.com 

 

 

XVІ. Твердження щодо річної інформації 
Фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ 

"УКРЕНЕРГОТРАНС" на 31 грудня 2019 року та його фінансові результати за 2019 рік відповідно до національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідає вимогам законодавства України що регулюють 

питання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 



XІX. 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 

01.10.2019 01.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

30.09.2019 01.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

10.07.2019 10.07.2019 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                                                               

17.04.2019 19.04.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

17.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

18.01.2019 18.01.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             

17.01.2019 18.01.2019 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                                                               

17.01.2019 18.01.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

 
 


