
До уваги акціонерів  

Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС»  

(код ЄДРПОУ 32082812) 

 

      Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «УКРЕНЕРГОТРАНС» (код 

ЄДРПОУ 32082812) (надалі – «Товариство»), які відбулися 27 квітня 2021 року, було прийнято 

рішення: 

1. Направити частину нерозподіленого прибутку за 2017 рік в сумі 25 000 000,00 грн. на виплату 

дивідендів по простим акціям Товариства. 

2. Затвердити  розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію 

Товариства  в розмірі 125 000,00  грн. (сто двадцять п’ять тисяч  грн. 00 коп.) (у тому числі податок з 

доходів фізичних осіб та військовий збір). 

 

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 434-2/2021 від «01» липня 2021 року) 

визначено: 

1. Визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів – «23» 

липня 2021 року. 

2. Визначити наступні способи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів: 

повідомлення про право на отримання дивідендів надсилаються персональним повідомленням 

рекомендованим листом особам, що мають право на отримання дивідендів відповідно до переліку осіб, 

які мають право на отримання дивідендів, на адресу таких осіб зазначену в переліку. Повідомлення про 

виплату дивідендів також розміщується на офіційному сайті Товариства – uetrans.com. 

3.  Визначено наступні строки та порядок виплати дивідендів: 

Дивіденди виплачуються особам, що мають право на отримання дивідендів відповідно до 

переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється в 

національній грошовій одиниці України – гривні.  

Виплата дивідендів здійснюється наступними способами:  

Акціонерам, юридичним особам (резидентам) – за письмовою заявою від акціонера юридичної 

особи (за підписом відповідальної особи та печаткою) – шляхом перерахування дивідендів на поточний 

рахунок вказаний в заяві, при цьому також надаються документи, які підтверджують повноваження 

особи, що здійснила підпис на заяві. Якщо заява на виплату дивідендів надсилається уповноваженим 

представником акціонера – юридичної особи, до заяви додається нотаріально засвідчене доручення від 

акціонера – юридичної особи на перерахування дивідендів та документи, які підтверджують 

правомочність повноважень особи, яка підписує заяву від уповноваженого представника акціонера; 

Акціонерам – фізичним особам – за письмовою заявою від акціонера (до якої акціонер 

зобов’язаний додати копію свого паспорту (завірену власноручно) та копію довідки про присвоєння 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків в податкових органах (завіреної 

власноручно)) – шляхом перерахування дивідендів на його рахунок у банку, який зазначений 

акціонером у заяві, або поштовим переказом за адресою, яку акціонер вказує в заяві. Якщо заява на 

виплату дивідендів надсилається уповноваженим представником акціонера – фізичної особи, то до 

заяви додаються нотаріально засвідчене доручення від акціонера – фізичної особи, копія паспорта 

уповноваженої особи (завірена власноручно) та довідки про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків в податкових органах (завіреної власноручно). 

Дивіденди виплачуються в строк, що не перевищує 20 календарних днів з дати надання особою, 

що має право на отримання дивідендів, на адресу Товариства, реквізитів для виплати дивідендів.  

Виплата дивідендів фізичним особам здійснюється за відрахуванням податків та банківських 

зборів, визначених чинним законодавством України.  

Початок – з дати формування дивідендної відомості, кінець виплати – у строк не пізніше 6 

місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 

Витрати, пов’язані із перерахуванням дивідендів (на рахунок у банку або поштовим переказом 

на адресу), здійснюються за рахунок акціонера. 

Оголошений спосіб виплати дивідендів ні в якому разі не може обмежувати право акціонера на 

отримання дивідендів іншим способом, а саме – акціонер (за письмовою заявою) може отримати 



дивіденди готівкою в касі Товариства за адресою м. Дніпро вул. Володі Дубініна, 8, ПрАТ 

«Укренерготранс». При цьому акціонер повинен завчасно (в строк не менше ніж за 5 (п’ять) робочих 

днів) повідомити Товариство про бажану дату отримання дивідендів, та при отриманні дивідендів 

пред’явити документи, необхідні для отримання дивідендів, а саме: оригінал паспорту та довідки про 

присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків в податкових органах.   

У випадку, якщо акціонер у строк виплати дивідендів, встановлений загальними зборами 

акціонерів, не надав до Товариства заяву з зазначенням реквізитів та/або необхідних документів, не 

виплачені суми дивідендів по кожному акціонеру депонуються, проценти на ці суми не нараховуються. 

Подальша виплата таких дивідендів  здійснюється протягом 2-х місяців після отримання письмової 

заяви від акціонера, з наданням всіх перелічених вище документів для кожної категорії акціонерів (їх 

представників). 

У разі невідповідності даних, зазначених в заяві акціонера на виплату дивідендів (паспортні 

дані, адреса та/або інше) з даними, що містяться в переліку осіб що мають право на отримання 

дивідендів, виплату дивідендів може бути призупинено до внесення акціонером  відповідних змін та 

підтвердження їх випискою депозитарної установи. 

Запити акціонерів щодо нарахування та виплати дивідендів спрямовуються до Товариства. 

Поточні питання у зв’язку з виплатою дивідендів вирішуються Товариством, а у разі виникнення 

суперечок відповідно до чинного законодавства України. 

Товариству не пізніше «30» липня 2021 року (включно), на підставі отриманого переліку осіб, 

що мають право на отримання дивідендів, здійснити розрахунок (нарахування) суми дивідендів для 

кожного акціонера та скласти дивідендну відомість. 

 

Телефон для довідок: (056) 371-05-83 відповідальна особа – Начальник юридичного відділу Клименко 

Руслан Юрійович. 


