
Титульний аркуш 
 28.04.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 № 06 
(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа) 

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

 Генеральний директор Ягджиєв Владислав Вікторович 

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

 Річна інформація емітента цінних паперів 
 за              рік 2019 
 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 22599262 
4. Місцезнаходження вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, 02154 

5. Міжміський код, телефон та факс (056) 788-02-04, 788-02-25 
6. Адреса електронної пошти office@people.net.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким  рішення загальних зборів акціонерів, 28.04.2020,  
затверджено річну інформацію, або дата та рішення  протокол № 33 загальних зборів акціонерів 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено  
річну інформацію емітента (за наявності) 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  , д/н, д/н 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у  
разі здійснення оприлюднення) 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна  Державна установа «Агентство з  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до  розвитку інфраструктури  
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на  фондового ринку України»,  
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або  21676262, УКРАЇНА,  
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та  DR/00001/APA 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
безпосередньо) 

 ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
Річну інформацію розміщено  http://people.net.ua 
на  власному веб-сайті  
учасника фондового ринку 28.04.2020 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 

 2019 р.  © SMA 22599262 
 

  
 



 Зміст 
1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря. 

5. Інформація про рейтингове агентство. X 

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

7. Судові справи емітента. X 

8. Штрафні санкції щодо емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

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

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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,  X 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо  X 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції  
хеджування; 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику  X 
грошових потоків; 

4) звіт про корпоративне управління: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс  X 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

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  X 
емітента; 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

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

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  X 
обов'язків акціонерів (учасників). 

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: 

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. X 

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. X 

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру  X 
статутного капіталу такого емітента. 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність  X 
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  X 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження  
таких прав передано іншій особі. 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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; X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

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

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

26. Інформація про 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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової  
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). 

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 

 2019 р. © SMA 22599262 



33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, X 
 яка наявна в емітента. 

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які  X 
здійснюють контроль над емітентом. 

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом  X 
звітного періоду. 

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.(до звіту) X 

Річна інформація емітента не була затверджена Наглядовою радою Товариства. Річна інформація затверджена  
загальними зборами акціонерів Товариства. Емiтент не належить до корпорацiй, консорцiумулiв, концернiв та iнших  
об'єднань за галезевими, терiторiальними та iншими принципами. Зобов'язань за облiгацiями, за фiнансовими  
iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними  
паперами емiтент не має. Облiгацiї, iншi цiннi папери, похідні цінні папери, сертифiкати, iпотечнi цiнниi папери емітент 

не випускав, тому дані пункти звіту відсутні. Черговi загальнi збори Товариства вiдбулися 28.04.2020 року.   
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; -   
товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займае монопольного  
становища. Емiтент не здiйснює види дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або  
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (Рiшення  
НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013) тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та  
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. Емiтент не здiйснював випускiв боргових цiнних  
паперiв. Iпотечнi цiннi папери Товариство не випускало. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Емiтент не  

має об'єктiв нерухомостi житлового будiвництва.  Перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для  
забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі, 

відсутній. Іншої інформації немає. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  
 УКРАЇНИ" 

2. Скорочене  ПРАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" 
найменування (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 24.12.1996 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)  1811713127,40 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 

8. Середня кількість працівників (осіб)   109 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Діяльність у сфері проводового електрозв'язку 61.10 

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку 61.20 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

          "УНІВЕРСАЛ БАНК" 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком   
 у національній валюті 

 2) МФО банку 322001 
 3) IBAN UA183220010000026000290000280 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

          "УНІВЕРСАЛ БАНК" 
 який обслуговує емітента за поточним рахунком   
 у іноземній валюті 

 5) МФО банку 322001 
 6) IBAN UA713220010000026009290000281 

 2019 р.  © SMA 22599262 



12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах: 
1) найменування д/н 

2) організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3) ідентифікаційний код юридичної особи д/н 
4) місцезнаходження д/н 

5) опис: Емiтент до будь-яких об'єднань пiдприємств, холдингових компанiй, концернiв,  
консорцiумiв, асоцiацiй тощо за галузевими, територiальними чи iншими принципами не належить. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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14. Інформація про рейтингове агентство 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене,  або оновлення  або цінних паперів емітента 
 міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 
Рейтингування не проводилось  Уповноважене рейтингове Визначення  д/н 
та Iнформацiя про рейтингове   агентство рейтингової  
агенство вiдсутня тому, що у  оцінки емітента 
статутному фондi товариства  
державної частки немає. 

 31.12.2019 

Опис:  Іншої інформації немає. 
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів  
емітента: 

1) найменування Філіалів або інших відокремлених струкрурних  
 підрозділів у емітента немає. 

2) місцезнаходження д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА 

3) опис: д/н 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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16. Судові справи емітента 
 № Номер  Найменування Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
 з/п справи  суду  справи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 №  Господарськи Концерн  ПрАТ  немає 36 755,48 + 1 762,00 позов  
 910/1363 й суд м. Києва "Міські  "Телесистем задоволено  
 6/18 теплові  и України" частково 
 мережі" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 14.01.2019 року. Відмовлено в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 3  
846,75 грн. основного боргу, 684,85 грн. інфляційних втрат, 205,73 грн. 3% річних, 227,10 грн. суд. Збору.  
 2 №  Господарськи ДСК  ПрАТ  немає 316 585,95 + 4 748,79 позов  
 910/1165 й суд м. Києва "Чорноморс "Телесистем задоволено  
 7/18 ьке морське  и України" частково 
 пароплавств 
 о" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 09.11.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
21.01.2019 року. Відмовлено в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 278 024,80 грн. основної  
заборгованості, 12081,01 грн. пені, 2 219,08 грн. інфляційних втрат, 4 206,76 грн. 3% річних та  4 439,21 грн. суд.  
Збору. Апеляційну  скаргу ДСК "Чорноморське морське пароплавство"  залишено без задоволення. 

 3 №  Господарськи ФОП  ПрАТ  немає 55 000,00 + 1 762,00 позов  
 910/1075 й суд м. Києва Косенко  "Телесистем задоволено в  
 5/18 В.О. и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.10.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
21.01.2019 року. Апеляційну скаргу ПрАТ "ТСУ" залишено без задоволення. 
 4 №  Господарськи ФОП Кістра ПрАТ  немає 53 342,00 + 1 762,00 позов  
 910/1765 й суд м. Києва  Лариса  "Телесистем задоволено  
 1/18 Василівна и України" повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 26.02.2019 року. 
 5 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 229 246,66 + 5 200,70 позов  
 910/1149 й суд м. Києва "Українська  "Телесистем задоволено  
 0/18 залізниця в  и України" частково 
 особі  
 регіональної 
  філії  
 Південно- 
 Західна  
 залізниця" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 12.12.2018 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
06.03.2019 року. Відмовлено в частині стягнення 5 475,35 грн. пені, 1 615,51 грн. інфляційних втрат та 105,66 грн.  
суд.збору +Зобов'язати ТСУ повернути 1/8 частину вежі радіорелейного зв'язку. Апеляційна скарга ТСУ залишена без 
 задоволення. 

 6 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 95 407,71 + 1 921,00 позов  
 910/956/ й суд м. Києва "Авіаційна  "Телесистем задоволено  
 компанія  и України" частково 
 Дніпроавіа" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 01.04.2019 року. Відмовлено в частині стягнення 2 273,69 грн. пені, 3 925,20  
грн. інфляційних втрат, 1 469,38 грн. . 3% річних та 154,40 грн. суд. Збору. 
 7 №  Господарськи Управління  ПрАТ  немає 4 302,05 + 1 762,00 позов  
 904/5315 й суд м. Києва комунальної "Телесистем задоволено в  
 /18  власності  и України" повному  
 міста  обсязі 
 виконкому  
 Криворізько 
 ї міської  
 ради  
 Дніпропетро 
 вської  
 області 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 18.03.2019 року. 
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 8 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає 45 051,96 + 1 921,00 позов  
 910/1261 й суд м. Києва "Бердянське "Телесистем задоволено в  
 /19  підприємств и України"

 повному  
 о теплових  обсязі 
 мереж" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 12.04.2019 року. 
 9 №  Господарськи ТОВ "І.К.  ПрАТ  немає 84 245,33 + 1 921,00 провадження  
 910/548/ й суд м. Києва Ініціатива" "Телесистем у справі  
 19 и України" закрито за  
 заявою  
 Позивача 

Опис: Ухвала ГС м. Києва від 17.04.2019 року. Наказ ГС м. Києва від 01.08.2019 року (про примусове виконання  
ухвали). 
 10 №  Господарськи ПП  ПрАТ  немає 37 500,00 + 192,10 заява про  
 904/1838 й суд м. Києва "Сармат" "Телесистем видачу  
 /19 и України" суд.наказу  
 задоволена 

Опис: Наказне провадження,. Судовий наказ від 29.05.2019 року. 
 11 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 98 277,08 + 1 921,00 позов  
 910/4923 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено в  
 /19 и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.06.2019 року. 
 12 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 86 400,00 + 192,10 позов  
 910/1128 й суд м. Києва "Укртелеком" "Телесистем

 задоволено в  
 3/19 и України" повному  
 обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 21.08.2019 року. 
 13 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 75 396,63 + 1 921,00 позов  
 910/7716 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 /19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 27.08.2019 року. .Відмовлено в частині стягнення 788,28 грн. пені, 66,00 грн. 3% та  
21,71 грн. суд.збору. 
 14 №  Господарськи ТОВ  ПрАТ  немає 41 846,06 + 1 921,00 позов  
 910/8559 й суд м. Києва "Дніпробудз "Телесистем задоволено в  
 /19 в'язок" и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 09.09.2019 року. 
 15 №  Господарськи ФОП Бєлаш ПрАТ  немає 46 260,50 + 1 921,00 позов  
 910/8550 й суд м. Києва  Тимофій  "Телесистем задоволено в  
 /19 Юрійович и України" повному  
 обсязі 

Опис: Рішення ГС м. Києва від   07.10.2019 року. 
 16 №  Господарськи ПАТ  ПрАТ  немає 369 475,74 + 5 542,14 судом  
 910/1122 й суд м. Києва "Київстар" "Телесистем затверджено  
 7/19 и України" мирову угоду 

Опис: Ухвала ГС м. Києва від 08.10.2019 року. Станом на 08.10.2019 року сплачено борг в сумі 129 217,01 грн.  
Позивач відмовився від вимог про стягнення пені в сумі 87519,85 грн. 
 17 №  Господарськи ТзОВ "Лайт ПрАТ  немає 94675,27 + 1762,00 в задоволенні  
 910/1580 й суд м. Києва  Інвест  "Телесистем позову  
 2/18 Сервіс" и України" відмовлено  
 повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 03.02.2019 року. Постанова Північного апеляційного господарського суду від  
01.11.2019 року. Апеляційну скаргу ТзОВ Лайт Інвест Сервіс залишено без задоволення. 
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 18 №  Господарськи АТ  ПрАТ  немає 245 061,67 + 3 675,93 в задоволенні  
 910/5749 й суд м. Києва "Перший  "Телесистем позову  
 /19 Київський  и України" відмовлено  
 машинобуді повністю 
 вний завод" 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 14.11.2019 року. 
 19 №  Господарськи ПрАТ  ПрАТ  немає 120 428,02 + 1 921,00 позов  
 910/1162 й суд м. Києва "ЕДЕМ" "Телесистем задоволено  
 6/19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 18.11.2019 року. Відмовлено: у стягненні 518,07 грн. - інфляційних втрат, 120,92 грн. 
 - пені та 10,19 грн. - судового збору. 
 20 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 21 966,65 + 1 921,00 позов  
 910/1181 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 9/19 и України" повністю 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 04.11.2019 року. 
 21 №  Господарськи ДП "УДЦР" ПрАТ  немає 108028,34 + 1921,00 позов  
 910/1589 й суд м. Києва  (м. Київ) "Телесистем задоволено  
 1/19 и України" частково 

Опис: Рішення ГС м. Києва від 19.12.2019 року. Відмовлено в  частині стягнення 2000 грн. основного боргу, 802,33  
грн. - пені, 42,85 грн. - 3% річних  та 50,61 грн. судового збору. 
 22 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 13 750,00 + 192,00 позов  
 910/9755 й суд м. Києва "Телесистем "Українські  задоволено в  
 /19 и України" новітні  повному  
 технології" обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 25.07.2019 року. 
 23 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 4 800,00 позов  
 910/1050 й суд м. Києва "Телесистем "Енерготрас задоволено в  
 7/19 и України" комплект" повному  
 обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС м. Києва від 12.08.2019 року. 
 24 №  Господарськи ПрАТ  ТОВ  немає 30 000,00 + 192,10 позов  
 910/1428 й суд м. Києва "Телесистем "Українські  задоволено в  
 8/19 и України" новітні  повному  
 технології" обсязі 

Опис: Судовий наказ ГС. м Києва  від 16.10.2019 року. 
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17. Штрафні санкції емітента 
 № Номер та дата  Орган, який наклав  Вид стягнення Інформація про виконання 
 з/п рішення, яким  штрафну санкцію 
 накладено штрафну  
 санкцію 

 1 2 3 4 5 
 1 № 910/1261/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 12.04.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 2 № 910/11657/18,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 21.01.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 3 № 9410/4923/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 19.06.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 4 № 910/7716/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 27.08.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 5 № 904/1838/19,  приватний виконавець 10% виконавчого  виконано. 
 25.05.2019 збору 

Опис: Іншої інформації немає. 
 6 № 910/13636/18,  Концерн "Міські теплові  штраф виконано. 
 14.01.2019 мережі" 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 1 2 3 4 5 
 7 ППР 30/26-15-14-01- ДПС України в м. Києві штрафні санкції виконано. 
 01, 14.01.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 8 № 910/956/19,  ПрАТ "Авіаційна  штраф виконано. 
 01.04.2019 компанія "Дніпроавіа" 

Опис: Іншої інформації немає. 
 9 № 910/1261/19,  ПрАТ "Бердянське  штраф виконано. 
 18.03.2019 підприємство теплових  
 мереж" 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 10 № 910/17651/18,  фізична особа Кістпа  штраф виконано. 
 26.02.2019 Л.В. 

Опис: Іншої інформації немає. 
 11 № 910/4923/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 19.06.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 12 № 904/5315/18,  Парковка і реклама штраф виконано. 
 18.03.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 1 2 3 4 5 
 13 № 910/7716/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 27.08.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 14 № 910/8550/19,  ФОП Бєлаш Тимофій  штраф виконано. 
 07.10.2019 Юрійович 

Опис: Іншої інформації немає. 
 15 № 910/11227/19,  ПрАТ "Київстар" пені виконано. 
 08.10.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
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 16 Договір № 80D937- ПАТ "Укртелеком" пені виконано. 
 80/19, 31.01.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 17 № 910/11626/19,  ПрАТ "Едем" штраф виконано. 
 18.11.2019 

Опис: Іншої інформації немає. 
 18 № 910/15891/19,  Укрчастотнагляд штраф виконано. 
 19.12.2019 Загальна сума штрафних санкцій за  
 звітний період склалає 969 664 грн. 

Опис: Іншої інформації немає. 
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18. Опис бізнесу 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
25.04.2018 року відбулися зміни в організаційній структурі емітента. На загальних зборах акціонерів  
був ліквідований колегіальний орган – Ревізійна комісія. Створено в Товаристві одноосібний орган  
контролю – Ревізор. Протягом звітного періоду змін в організаційній структурі не відбувалося. 

Інформація про чисельність працівників 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 110, середня чисельність  
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 11, чисельність працівників, які 
 працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 14. Фонд оплати праці - 16 500  
тис. грн.. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 1 268 тис. грн. у  
зв'язку із зменьшенням середньої кількісті працівників. Кадрова програма емiтента, спрямована на  
забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в матерiальному  
заохоченi працiвникiв, тобто своєчаснiй виплатi заробiтної плати, соцiальних виплат та компенсацiй  
працiвникам, покращеннi умов та ефективностi працi, пiдвищенi рiвня квалiфiкацiї працiвникiв шляхом  
вiдвiдування семiнарiв, пiдписки на перiодичнi видання, заохочення навчання працiвникiв в вищих  
закладах України. 

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,  
підприємствами, установами 

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Емітент у звітному періоді не  
проводив. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до емiтента не  
надходило. 

Опис обраної облікової політики 
Наказ № ГУ-2019-01-03 / 02 від 03.01.2019 р. року "Про організацію бухгалтерського обліку та  
облікову політику підприємства". Облікова політика обрана згідно вимог Закону України від 16.07.99 р. 
 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» .Здійснюється  на підставі   
наказу «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ПІДПРИЄМСТВА».  Ведення бухгалтерського обліку на підприємстві здійснюється бухгалтерською  
службою підприємства на чолі з головним бухгалтером. Розпорядження  головного бухгалтера, які  
стосуються становлення та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є обов’язковими для  
виконання усіма структурними підрозділами й усіма працівниками підприємства. Забезпечення  
дотримання на  підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку,  
складання й подання у встановлені строки фінансової  звітності. Вважати всі рекламні витрати -   
рекламою  підприємства. Застосування  на підприємстві комп’ютерної  бухгалтерської  програми «1:С  
Бухгалтерія» та «1:С Торгівля».  Використовування згідно Закону №851 ст.7  електронного  
документообігу з  застосуванням електронного  цифрового підпису. Вважати малоцінними  
необоротними матеріальними активами (надалі – МНМА) матеріальні цінності з терміном корисного  
використання  понад один рік вартістю менше 6000 грн. Нараховувати амортизацію  по МНМА в  
першому місяці використання у розмірі 100% його вартості. Здійснювати амортизацію  нематеріальних  
активів  прямолінійним методом. Нараховувати знос малоцінних швидкозношуваних предметів (МБП)   
при передачі в експлуатацію у розмірі 100% їх вартості. Вважати всі матеріальні цінності, які   
оприбутковані  в бухгалтерському обліку, такими що  мають відношення до господарській  діяльності  
підприємства,  якщо в інших наказах  не написано іншого значення.        Здійснювати оцінку вибуття  
запасів в бухгалтерському та податковому обліку методом середньозваженої собівартості. Здійснювати  
нарахування амортизації по основним засобам за прямолінійним методом з урахуванням допустимих  
строків корисного використання основних засобів, не менш  встановлених  Податковим кодексом  
України. Використовувати для визначення витрат підприємства  рахунки класу 9. Розраховувати  
поквартально   резерв на  виплату відпусток. Формувати резерв сумнівних боргів виходячи із  
платоспроможності окремих дебіторів.  Використовувати при зберіганні  первинних документів  строк  

позовної давності згідно Наказу  Міністерства Юстиції України № 578/5 від12.04.2012. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 

Основні види послуг, що надає емітент: 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв’язку. 61.20 

Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку. 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку. 71.12. 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 

Канали продажу - дилерська мережа и  центри обслуговування клієнтів. Ціни на послуги встановлюються 

згідно аналогічних на  ринку телекомунікаційних послуг. Беруться до уваги  накази НКРЗІ , що до 

інтерконекту, в розрахунках з іншими операторами. Экспорт  послуг за звітний рік. склав 22 409 873 грн. 

Імпорт  послуг за звітний. Склав 6 653 094 грн. 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
Придбано основних засобів  за останні п;ять років на суму 2 336 934 грн ( обладнання). Відчуження  
основних засобів за останні п'ять років на суму 1 256 519 грн в зв’язку з продажем. 

Інформація про основні засоби емітента 
Всi основнi засоби перебувають у власностi емiтента.  Термiни та умови користування основними  
засобами (за основними групами): Термiни та умови користування основними засобами на  
пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною 
 та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних  
засобiв: 697 644 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 74,06%.  Ступiнь використання основних  
засобiв: 86,17%.  Сума нарахованого зносу: 516 698 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв 
 зумовленi: суттєві змiни у  вартостi основних засобiв в 2019 роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 10 755  
тис. грн., вибуло за рік - 6 057 тис. грн, нараховано амортизації за рік - 17 949 тис. грн.  Iнформацiя  
про всi обмеження на використання майна емiтента:  основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо  
яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
Серед проблем, якi впливають на дiяльнiсть Емiтента можна видiлити наступнi: - нестабiльнiсть  
законодавства, зокрема, змiна податкового законодавства в сторону збiльшення податкового  
навантаження; - прийняття обмежуючих ринковi вiдносини актiв органами державної влади; -  
адмiнiстративне втручання уряду в процес цiноутворення; - запровадження бiльш складної та  
непрозорої дозвiльної процедури; - зменшення реальних доходiв населення в наслiдок iнфляцiйних  
процесiв в державi; - погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; - форс-мажорнi обставини  
(стихiйнi лиха, введення вiйськового чи надзвичайного стану, тощо). 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
Усi договори, що були укладенi в звітному періоді, були виконанi в повному обсязi. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
На 2020 рік заплановано: 
• Підключити нових абонентів: 30000. 
• Отримати дохід від надання телекомунікаційних послуг: 60 млн. грн. (без 
• ПДВ та ПФ).  
• Побудувати ВОЛЗ для надання послуг проводового Інтернет протяжністю: 65 км. 
• Також Генеральний директор Товариства зазначив, що 31.12.2020  завершується термін дії ліцензії на  
користування радіочастотним ресурсом для надання послуг мобільного зв’язку та дозволів на  
використання номерного ресурсу, в т.ч. коду мережі мобільного зв’язку 92. Для продовження  
діяльності з надання послуг мобільного зв’язку необхідно в другому кварталі 2020 року виділити 1 700  
000 грн. на оплату продовження ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в  
Дніпропетровській області.  
• Заплановано провести модернізацію обладнання магістральних каналів телекомунікаційної мережі, що  
дозволить додатково збільшити дохід у розмірі до 0,5 млн. грн. на місяць. 
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Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
За звiтний перiод дослiджень та розробок на пiдприємствi  не було. 

Інша інформація 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів  
діяльності емітента, відсутня. 
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IV. Інформація про органи управління 
 Орган управління Структура Персональний склад 
Вищий орган Загальні збори акціонерів Акціонери згідно реєстру акціонерів - юридичні та 
  фізичні особи. 

Наглядовий орган Наглядова рада Товариства Голова Наглядової ради - Шульман Вадим  
 Корпоративний директор Маратович, 
 Член Наглядової ради - Ляхович Станiслав  
 Олексiйович, 
 Член Наглядової ради - Сердюк Наталiя  
 Степанiвна. 
 Корпоративний директор - Скрицький Олександр  
 Миколайович. 
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Виконавчий орган Одноособовий - Генеральний директор Ягджиєв Владислав Вікторович 

Контрольно-ревізійний  Ревізор Поворотній Юрій Анатолійович. 
орган 
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 V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 № Посада Прізвище, ім’я, по  Рік  Освіта Стаж  Найменування підприємства,  Дата набуття  
 з/п батькові народ- роботи ідентифікаційний код юридичної особи повноважень  
 ження (років) та посада, яку займав та термін, на  
 який обрано  
 (призначено) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Голова Наглядової ради фізична особа 1960 вища, Криворiзький  16 Компанiя "Сейба Лiмiтед", д/н, представник  25.04.2017, на 3 
 Шульман Вадим  гiрничорудний iнститут,  компанії  роки 
 Маратович спецiальнiсть - будівництво   
 підземних споруд і шахт 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи  визначенi Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правового договору, затвердженого  
 загальними зборами акцiонерiв. Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа  
 емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: представник Компанiї "Сейба Лiмiтед". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах.  Голова Наглядової ради Шульман В.М.  Є представником акціонера Товариства - Компанії «BRACELOS PROPERTIES CORP». 

 2 Генеральний директор фізична особа 1973 Вища, Дніпропетровський  24 ПрАТ "Телесистеми України", 22599262,  18.10.2019, на 1 
 Ягджиєв Владислав  державний університет,  техничний директор  рік 
 Вікторович автоматика і управління в  
 технічних системах, інженер- 
 електромеханік 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, 

в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiни у персональному складi посадової особи відбулися на підставі Протоколу б/н засідання членів Наглядової ради ПрАТ 

"Телесистеми України" від 17.10.2019 року. Зміни у персональному складі посадової особи емітента обумовлені закінченням терміну дії повноважень. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 24. Попереднi посади: технічний директор ПрАТ "Телесистеми України". Посадова особа не 

працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
 3 Ревізор акціонерного товариства фізична особа 1964 Вища 38 ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР  25.04.2018, на 3 
 Поворотній Юрій  "ПРИДНІПРОВ’Я", 31037030,   роки 
 Анатолійович Відповідальний працівник з аналізу та  
 управління ризиками. Внутрішній аудитор за  
 сумісництвом. 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  роботи 

(рокiв) - 38. Попереднi посади: відповідальний працівник з аналізу та управління ризиками з 16.03.2016 року, ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ’Я»; відповідальний працівник з аналізу та  
 управління ризиками  з 03.06.2013 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр»; кКонтролер служби внутрішнього аудиту (контролю) з 06.12.2012 року, ТОВ «Інтер-Сервіс-Реєстр». Посадова  
 особа  працює відповідальним працівником з аналізу та управління ризиками, внутрішнім аудитором за сумісництвом.в ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ’Я",  
 місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 8. 

 4 Головний бухгалтер фізична особа 1965 Вища, Харківський  16 ПрАТ "СІ-ЕС-ТІ Інвест", 20280935, головний  18.02.2013,  
 Махінько Зоя Миколаївна соціально-економічний  бухгалтер невизначений 
 iнститут; спецiальнiсть  
 економіка підприємства,  
 економіст підприємств 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої 

винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змін у персональному складі посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж  роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: ПрАТ "СІ-ЕС-ТІ Інвест", головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 5 Член Наглядової ради фізична особа 1958 середня-спецiальна,  20 ТОВ "Фортон ЛТД", 34561814, директор 25.04.2017, на 3 
 Сердюк Наталiя  бухгалтер-фiнансист,   роки 
 Степанiвна Днiпропетровський  
 фiнансово-економiчний  
 коледж, спецiальнiсть фiнанси 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.   
 Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи  
 (рокiв) - 20.  Попереднi посади: старший бухгалтер ТОВ "Приднiпровський Бiзнес Центр", директор ТОВ "Фортон ЛТД". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
 iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради Сердюк Н.С. Є представником акціонера Товариства - Компанії «BROSWELLIO LTD.». 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 
 6 Член Наглядової ради фізична особа 1979 вища, Нацiональна академiя  15 "ГРОСУЛО ІНВЕСТМЕНТ С.А.", 560665,  25.04.2017, на 3 
 Ляхович Станiслав  внутрiшнiх справ,  Представник  роки 
 Олексiйович спецiальнiсть правознавство,  
 юрист 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  

Змiн у персональному складi посадової особи в звітному періоді не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи 

(рокiв) - 15.  Попереднi посади: директор ТОВ "Хiмпром". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Член Наглядової ради Ляхович С.О. є  
 представником акціонера Товариства - Компанії «GROSULO INVESTMENT S.A.». 

 7 Корпоративний директор фізична особа 1968 вища юрист-правозахисник,  14 ЗАТ "Телесистеми України", 22599262, заст.  09.07.2007, не  
 Скрицький Олександр  Iнститут права Мiжнародної  Генерального директора з юридичних та  визначений 
 Миколайович академiї управлiння  корпоративних питань 
 персоналом , спецiальнiсть  
 комерцiйне та трудове право 

 Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої 

винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа емiтента не має.  Стаж роботи (рокiв) - 14. Попереднi посади: ЗАТ "Телесистеми України", заст. Генерального директора з юридичних та корпоративних 

питань, Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість Від загальної Кількість за типами акцій 
  акцій   кількості  прості іменні привілейо- 
 (шт.) акцій (у  вані іменні 
 відсотках) 

 1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової  фізична особа 0 0 0 0 
ради Шульман Вадим Маратович 

Генеральний директор фізична особа 0 0 0 0 
 Ягджиєв Владислав Вікторович 

Ревізор акціонерного  фізична особа 0 0 0 0 
товариства Поворотній Юрій Анатолійович 

Головний бухгалтер фізична особа 0 0 0 0 
 Махінько Зоя Миколаївна 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Сердюк Наталiя Степанiвна 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0 0 0 
 Ляхович Станiслав Олексiйович 
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 1 2 3 4 5 6 
Корпоративний  фізична особа 0 0 0 0 
директор Скрицький Олександр Миколайович 
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 VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) 

 Найменування юридичної  Ідентифікацій Місцезнаходження Відсоток акцій  
 особи засновника та/або  ний код  (часток, паїв), які  
 учасника юридичної  належать  
 особи  засновнику та/або  
 засновника  учаснику (від  
 загальної кількості) 
 та/або  
 учасника 

Товариство з обмеженою  21138240 вул. Живова, буд. 2А, м. Тернопіль,  0 
відповідальністю "ФІРМА "РУТА- Тернопiльська область, 46008, Україна 
ФАРМ" 

Відкрите акціонерне товариство  21560766 бульвар Тараса Шевченка, буд. 18, м. Київ,  0 
“УКРТЕЛЕКОМ” Шевченківський, 01601, Україна 

 Прізвище, ім'я, по батькові  Відсоток акцій  
 фізичної особи (часток, паїв), які  
 належать  
 засновнику та/або  
 учаснику (від  
 загальної кількості) 

Фізичні особи - застовники у  0 
емітента відсутні 

 Усього: 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Приватне акціонерне товариство “Телесистеми України” (в подальшому - «Товариство») засноване на  
підставі законодавства України і є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю  
“Телесистеми України”, зареєстрованого розпорядженням виконкому Тернопільської міської Ради від  
24 грудня 1996 року № 866, (зміна назви - з Закритого акціонерного товариства "Телесистеми  
України" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» відбулась у  
відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», та зареєстрована Дніпровською  
районною у місті Києві державною адміністрацією 25.11.2009 року). Починаючи з 2006 року  
Товариство перейшло до надання послуг рухомого (стільникового) зв’язку технології CDMA.  
Побудувало оптоволоконні лінії зв’язку для швидкісного доступу до мережі Інтернет. Розвиток власної  
телекомунікаційної мережі в подальшому буде слугувати залученню нових абонентів. 

2. Інформація про розвиток емітента 
Сучасне обладнання, передові технології, новітні методи контролю, функціонуючі системи управління  
дозволяють Товариству надавати телекомунікаційні послуги високих показників якості та швидкості.  
Товариство у 2020 році планує: • Підключити нових абонентів: 30000. • Отримати дохід від надання 

телекомунікаційних послуг: 60 млн. грн. (без ПДВ та ПФ). • Побудувати ВОЛЗ для надання послуг 

проводового Інтернет протяжністю: 65 км. • Також Генеральний директор Товариства зазначив, що 

31.12.2020  завершується термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом для надання послуг 

мобільного зв’язку та дозволів на використання номерного ресурсу, в т.ч. коду мережі мобільного зв’язку  

92. Для продовження діяльності з надання послуг мобільного зв’язку необхідно в другому кварталі 2020  

року виділити 1 700 000 грн. на оплату продовження ліцензії на користування радіочастотним ресурсом в  
Дніпропетровській області. • Заплановано провести модернізацію обладнання магістральних каналів 

телекомунікаційної мережі, що дозволить додатково збільшити дохід у розмірі до 0,5 млн. грн. на місяць. 

 

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 

Товариство не укладало протягом 2019 року деривативів та не  вчиняли правочинів щодо похідних  
цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. 

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими  
ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої  
операції, для якої використовуються операції хеджування 

Протягом 2019 року Товариство страхування прогнозованих операцій для хеджування  ризиків не  
проводило. Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і 

фактичними погрозами, які можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей.  

Ефективне управління ризиками забезпечує впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам 

діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага спрямована на ризики, які можуть негативно 

позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної діяльності. 

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику  
ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Ринковий ризик. Обсяги реалізації Товариства залежать вiд попиту на його послуги в умовах високої  
конкуренції з боку найбільших телекомунікаційних компаній України. Ціновий ризик. Товариство  
схильне до цінового ризику у зв’язку з високою конкуренцією на ринку телекомунікаційних послуг.  
Кредитний ризик. Фінансові інструменти, за якими у Товариства може потенційно виникнути значна  
концентрація кредитного ризику, складаються з грошових коштів та дебіторської заборгованості, а  
також інших фінансових активів. Грошові кошти Товариства, в основному, зберігаються у надійних  
банках, що розташовані в Україні. Ризик ліквідності. Основним ризиком  діяльності Товариства є ризик  
ліквідності. Станом на 31 грудня 2019 року оборотні активи Товариства перевищували поточні  
зобов’язання на 487 505 тис. грн. Поточні зобов’язання Товариства складають 5.39% пасиву –  
сформовані, в основному, авансами, кредиторською та дебіторською заборгованістю. Поточна  
діяльність підприємства на 100% фінансується за рахунок власного капіталу (прибутку), надходжень за  
рахунок поточної діяльності. В цілому Товариство має стійке положення. Результати аналізу ліквідності 
 балансу свідчать, що як на початок, так і на кінець 2019 року баланс  емітента є достатньо ліквідним. 

4. Звіт про корпоративне управління: 
1) Посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 



24.04.2019 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ  УКРАЇНИ» був затвержений 
 власний кодекс корпоративного управління. Також Товариство не приймало рішення про застосування 
 в добровільному порядку принципів (кодексів) корпоративного управління інших підприємств,  
установ, організацій, об’єднань юридичних осіб  тощо. 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
 корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не приймало рішення про застосування в добровільному порядку принципів (кодексів) 

корпоративного управління інших підприємств. установ, організацій, об’єднань юридичних осіб.  

 

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад  
визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного упрпввлігння понад визначені законодавством вимоги. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,  
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких  
частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких  
відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу  
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини,  

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не підтверджується. 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 Вид загальних зборів чергові позачергові 

 X 
Дата проведення 24.04.2019 

Кворум зборів, % 99,98 

Опис: Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів 

Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рішення з питань порядку 

проведення (регламенту) загальних зборів Товариства. 3. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. 4.

 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. 5. Розгляд звіту (висновків) Ревізора Товариства про 

результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту (висновків) Ревізора Товариства. 6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження 

заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 7.

 Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 8. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2018 році. 9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. 

10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства шляхом зменшення номінальної вартості 

акцій. 11. Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 12. Затвердження протоколу 

рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 13. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення 

Статуту в новій редакції. 14. Про скасування Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. 15.

 Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 16. Призначення суб'єкта аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку 

питань порядку денного: Наглядова рада Товариства, інші пропозицiї щодо питань порядку денного не подавались.  

Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi загальні збори в звітному році не 

скликались.  Результати розгляду питань порядку денного:  прийняти рішення по всім питанням порядку денного: 1. 

Обрали строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа 

працівників Товариства: - Скрицький Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії; - Крутських Олександра 

Борисовича - член Лічильної комісії.  2. Затвердили порядок проведення (регламент) загальних зборів 3. Обрали 

Загорулька Андрія Олександровича секретарем Зборів Акціонерів.  4. Діяльність Виконавчого органу Товариства в 2018 

році визнали задовільною та схвалили. 5. Прийняли до відома та затвердили звіт (висновки) Ревізора Товариства про 

результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році. Діяльність Ревізора Товариства в 2018 

році визнали задовільною та схвалили. 6.  Прийняли до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 

рік. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018 році визнали задовільною та схвалили. Заходи за результатами 

розгляду звіту Наглядової ради Товариства не затверджували, у зв’язку з відсутністю такої необхідності. 7. Затвердили 

річний звіт Товариства за 2018 рік.. 8.  Прийняли до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має 

збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 37843 тис. грн. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджували, у 

зв’язку з його відсутністю. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році 

не проводили. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховували та не 

сплачували. 9. Основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік затвердили. 10. Рішення не прийнято.  11. Рішення не 

прийнято. 12. Рішення не прийнято. 13. Рішення не прийнято. 14.Рішення не прийнято. 15. Затвердили Принципи 

(Кодекс) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ". Делегували Голові та секретарю загальних 

зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління ПрАТ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ", 

затверджених рішенням загальних зборів Товариства 24.04.2019 р. 16. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання 



послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначили ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"ЄВРОАУДИТ" (01032, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Либідська, буд. 1А, код ЄДРПОУ 30437318). Доручили 

Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської 

діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його 

послуг. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: загальнi збори вiдбулися 24 квiтня 2019 року.  

 

 

 

 

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 (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
    Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
    Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  ні 
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
    Так  Ні 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Ревізійна комісія (ревізор) X 
Акціонери (акціонер), які (який) на  Ні 
день подання вимоги сукупно є  
власниками (власником) 10 і більше  
відсотків простих акцій товариства 

Інше (зазначити) Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Черговi загальні збори акціонерів проводились 24.04.2019 року. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
Позачерговi загальні збори акціонерів у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
Наглядова рада ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» діє згідно Статуту та законодавства. Кількісний та  
персональний склад Наглядової ради визначається загальними зборами Товариства. Комітети у складі  
Наглядової ради не створювались. Наглядовою радою призначений Корпоративний директор.  
Винагорода  членам Наглядової ради не виплачувалася. У 2019 році Наглядовою радою було проведено  

5 засідань, на яких розглянуто наступні питання:  про скликання та проведення Загальних зборів  

Товариства; про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів; про затвердження 

повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства; про затвердження заходів із скликання та 

проведення Загальних зборів та призначення реєстраційної комісії; про обрання Голови Загальних зборів 

Товариства; про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, що скликані на 24.04.2019  

року; про затвердження бюлетеня для голосування з питань порядку денного на загальних зборах  

акціонерів Товариства 24.04.2019 року; про звільнення (припинення повноважень) Генерального  

директора Товариства; про призначення (обрання) Генерального директора Товариства. Наглядовою  

радою у 2019 році організовано проведення загальних зборів акціонерів,  а також вжито заходів для 

забезпечення діяльності Товариства.  Згідно статуту ПрАТ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» одноосібним 

виконавчим органом  Товариства є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю 

Товариства та несе відповідальність  за ефективність його роботи згідно статуту, рішень загальних зборів 

акціонерів, Наглядової ради та  Контракту з Генеральним директором та Положення про Генерального 

директора. У звітному році змін у персональному складі  виконавчого органу та Наглядової ради ПрАТ 

«ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» не відбулося. 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 Персональний склад наглядової  Незалежний  Залежний  Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
 ради член  член  
 наглядової  наглядової  
 ради ради 

 Так Ні 
Шульман Вадим Маратович X Функціональні обов’язки Голови Наглядової ради  
 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
 проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства. Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Голова  Наглядової ради приймав участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Голова Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводив контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 

Ляхович Станiслав Олексiйович X Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради  



 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
                     проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Члени Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводили контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 

Сердюк Наталiя Степанiвна X Функціональні обов’язки Члена Наглядової ради  
 візначені в Положенні про Наглядову раду та в Статуті  
 Товриства. Наглядовою радою у звітному періоді було  
 проведено 5 засідань, організовано проведення загальних  
 зборів акціонерів, а також вжито заходів для забезпечення 
  діяльності Товариства Наглядовою радою Товариства  
 здійснювалось представництво інтересів Акціонерів  
 шляхом контролю за діяльністю Дирекції Товариства.  
 Члени Наглядової ради приймали участь у розробці та  
 затвердженні планів роботи Товариства та кошторисів.  
 Члени Наглядової Ради Товариства у звітному періоді  
 проводили контроль за витратами, що здійснювались  
 Дирекцією Товариства відповідно до затвердженого  
 кошторису. 
 

Персональний склад: Голова Наглядової ради - Шульман Вадим Маратович, Члени Наглядової ради - Ляхович  
Станiслав Олексiйович, Сердюк Наталiя Степанiвна. 
 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
   Так Ні 
З питань аудиту X 
З питань призначень X 
З винагород X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 
 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; 
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. 

Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 
Комiтети в складi наглядлвої ради не створювались. 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи наглядової ради: Діяльність Наглядової ради Товариства в звітному році визнана задовільною та  
схвалена загальними зборами акціонерів Товариства. 



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

  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                                                X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів                                                      X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги                      X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

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

   Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X 
 члена 

Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
   Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди                                        X 
Інше (зазначити) Інша інформація відсутня. 

 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати  
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській  
діяльності товариства Згідно Статуту Товариства одноосібним виконавчим органом  Товариства є Генеральний 

директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність  за ефективність його 

роботи згідно Статуту, рішень загальних зборів акціонерів та Контракту.  Засідання виконавчого органу не 

проводились, виконавчий орган - одноособовий. Генеральний директор керує поточною діяльністю Товариства. 

Результати роботи виконавчого органу: суттєвих змін у фінансово-господарської діяльності не було. 

 



Склад виконавчого органу 
 Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - Векслер Борис Михайлович Функціональні обов’язки  посадової особи визначенi  
 Положенням про Генерального директора  та Статутом           

 Товариства. 

 

Оцінка роботи виконавчого органу 
Діяльність Виконавчого органу Товариства в звітному році визнана задовільною та схвалена загальними зборами  
акціонерів Товариства. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками  
емітента 
Процес управління ризиками дозволяє виявляти, оцінювати і управляти потенційними і фактичними погрозами, які  
можуть вплинути на здатність Товариства досягти поставлених цілей. Ефективне управління ризиками забезпечує  
впровадження і ефективність процесу по усім напрямкам діяльності. В процесі оцінки впливу ризиків основна увага  
спрямована на ризики, які можуть негативно позначитися на реалізації стратегії Товариства та на його операційної  
діяльності. 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 1 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

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

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

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

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

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

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

Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні ні ні так 
відповідальності членів виконавчого органу 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так так ні ні 
власних акцій 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні 

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

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

 Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві? 



   Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган                 X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (зазначити) Положення про Генерального директора, Положення про корпоративного директора. 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 
 Інформація про діяльність  Інформація  Інформація  Документи  Копії  Інформація  
 акціонерного товариства розповсюджується  оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних Національної  в акціонерному акціонера сторінці  
 комісії з цінних  

 паперів та фондового  товаристві акціонерного  
  ринку про ринок  товариства 

 цінних паперів або  
 через особу, яка  
 провадить діяльність  
 з оприлюднення  
 регульованої  
 інформації від імені  
 учасників фондового 
  ринку 

Фінансова звітність, результати так так так ні так 
 діяльності 

Інформація про акціонерів, які  ні так так ні так 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 

Інформація про склад органів  так так так ні так 
управління товариства 

Статут та внутрішні документи так ні так ні так 
Протоколи загальних зборів  ні ні так ні так 
акціонерів після їх проведення 

Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні так 
осіб акціонерного товариства 

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
   Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
   Так Ні 
З власнї ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів X 
Інше (зазначити) Iншої iнформацiї немає. 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій  
  Повне найменування юридичної особи -  Ідентифікаційний код згідно з Єдиним  Розмір частки  
  власника (власників) або прізвище, ім'я, по  державним реєстром юридичних осіб, фізичних  акціонера  
 № батькові (за наявності) фізичної особи -  осіб - підприємців та громадських формувань  (власника) (у  
 з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер з  відсотках до  
 торговельного, банківського чи судового  статутного капіталу) 
 реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого  
 органу влади іноземної держави про реєстрацію  
 юридичної особи (для юридичної особи -  
 нерезидента) 

 1 "ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ С.А." 560665 13,815 

 2 Товариство з обмеженою відповідальністю  34914714 24,9855 
 "ЕЛIДОР" 

 3 "ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 18,0859 

 4 Товариство з обмеженою відповідальністю  34561814 24,9855 
 "ФОРТОН ЛТД" 

 5 "БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ КОРП." 560674 18,0859 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)  
на загальних зборах емітента 
 Загальна  Кількість акцій  Підстава виникнення обмеження Дата виникнення  
 кількість акцій з обмеженнями обмеження 

 6549939 1711 Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні  12.10.2014 
 кворуму та при голосуванні в органах емітента у зв;язку з тим,  
 що власники цінних паперів, які були дематеріалізовані, не  
 звернулися до обраної емітентом депозитарної установи та не  
 укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних  
 паперах від власного імені або не здійснили переказ прав на цінні  
 папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій  
 депозитарній установі. 

  



Опис: Іншої інформації 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 

Призначення і звільнення посадових осіб Товариства, здійснюється відповідно до вимог Закону України 
 «Про акціонерні товариства», Кодексу законів про працю України, Статуту,  Положення  про  
Наглядову раду, Положення про Ревізора, Про Генерального директора. 
 

9) Повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осіб підприємства регламентовані статутом  Товариства та  діючим 

законодавством. Слід зазначити, що  в Товаристві  передбачено  внутрішні положення, передбачені 

Статутом Товариства, зокрема Положення  про Наглядову раду, Положення про Ревізора,  Положення про 

Генерального директора. 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у  
підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4  
цього пункту 

Ми перевірили  інформацію, яка  зазначена Товариством  в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка  
38 до Положення №2826 та у звіті про корпоративне управління емітента,  а саме: - інформацію з  
посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; - інформацію про  
можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління; - інформацію про  
загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2019 році; - інформацію про наглядову  
раду та виконавчий орган емітента. За результатами перевірки наданих нам даних і інформації, ми не  
виявили невідповідності інформації, яка  зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII  
додатка 38 до Положення №2826  та у звіті  про корпоративне управління  емітента. Ми розглянули  
документи, на підставі яких Товариством  зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII  
додатка 38 до Положення №2826 та у звіті  про корпоративне управління  і висловлюємо нашу думку  
щодо цієї інформації: На нашу думку, інформація, яка  зазначена Товариством в підпунктах 5-9 пункту  
4 розділу VII додатка 38 до Положення № 2826 та  у Звіті про корпоративне управління  за 2019 рік,  
підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі вимог і положень частини 3 ст.40-1 Закону  
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV, підпункту 6 пункту 2  
глави 4 Розділу ІІІ Положення №2826,   на основі розглянутих документів, подій і фактів, які  
відбувалися в діяльності Товариства  впродовж 2019 року  та відображає достовірно і повно: - опис  
основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, 
 які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - дані про будь-які  
обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - 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; - повноваження  
посадових осіб емітента. 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 Найменування юридичної  Ідентифі- Місцезнаходження Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 особи каційний  (шт.) кількості акцій (у 
 код   відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 
 юридично 
 ї особи 

ТОВ "ФОРТОН ЛТД" 34561814 вул. Гомельська, буд. 59,  1636535 24,9855 1636535 0 
 оф. 7, Дніпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49064 

ТОВ "ЕЛIДОР" 34914714 вул. Криворізьке шосе, буд  1636536 24,9855 1636536 0 
 35, Днiпро,  
 Днiпропетровська область,  
 49035 

"БРАЦЕЛОС ПРОПЕРТИЗ  560674 Авеніда дель Паціфіко та  1184618 18,0859 1184618 0 
КОРП." Авеніда Пасео дель Мар,,  
 місто Панама, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 
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"ЕПIЛМОР БIЗНЕС КОРП." 560698 Авеніда дель Паціфіко та  1184618 18,0859 1184618 0 
 Авеніда Пасео дель Мар,,  
 місто Панама,, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 

"ГРОСУЛО IНВЕСТМЕНТ  560665 Авеніда дель Паціфіко та  903835 13,7991 903835 0 
С.А." Авеніда Пасео дель Мар,,  
 Місто Панама,, Коста дель  
 Есте, ММГ Тауер, поверх  
 23,, д/н, ПАНАМА 

 Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій Від загальної  Кількість за типами акцій 
 (шт.) кількості акцій (у 
  відсотках) прості іменні привілейовані  
 іменні 

Фiзичнi особи 5% i бiльше акцiй емiтента не володiють 0 0 0 0 

 Усього: 6546142 99,9419 6546142 0 
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X. Структура капіталу 
 № Тип та/або клас акцій Кількість  Номінальна  Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до  
 з/п акцій (шт.) вартість (грн) торгів на фондовій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру 

 1 2 3 4 5 6 
 1 акції прості  6549939 276,6 Візначені Статутом Товариства та чинними законодавством  Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на  
 бездокументарні іменні України. фондовоій біржі в частині включення до  
 біржового реєстру у звітному періоді не було. 

Примітки: Згідно реєстру акціонерів акціонерами Товариства є  юридичні та фізичні особи. 

 2019 р.  © SMA 22599262 
  



XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску вартість  ному  
 реєстрацію  каційний  (грн) капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 12.10.2010 878/1/10 ДКЦПФР UA4000094338 Акція проста  Бездокументарні          276,60 6549939  1811713127,40 100 
 бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на неорганiзованому ринку.   
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється  Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на  
фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались.  Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась  Спосiб  
розмiщення: закритий 
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6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду 

 № Дата  Вид дії: викуп/  Кількість акцій, що  Номінальна  Дата реєстрації  Номер свідоцтва  Найменування органу, який  Частка від  
 з/п зарахування/  набуття іншим  викуплено/ набуто  вартість (грн) випуску акцій,  про реєстрацію  зареєстрував випуск акцій, що  статутного капіталу  
 списання акцій  чином/ продаж/  іншим чином/  що викуплено/  випуску акцій, що  викуплено/ набуто іншим чином/  (у відсотках) 
 на рахунок/ з  анулювання продано/ анульовано набуто іншим  викуплено/ набуто  продано/ анульовано 
 рахунку   (шт.) чином/ продано/  іншим чином/  
 емітента анульовано продано/ анульовано 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 1 31.12.2019 викуп 0 276,60 12.10.2010 д/н д/н 0 

Опис: Придбання емітентом власних акцій протягом звітного періоду відбувалося. 
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7.Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій)  
такого емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Тип цінного папера Кількість  Від загальної  
 фізичної особи цінних паперів  кількості  
 (шт.) цінних паперів  
 (у відсотках) 

 1 2 3 4 
Інформація відсутня, Емітента  Акція проста бездокументарна іменна 0 0 
інші цінні папери (крім акцій) не  
випускав. 

 Усього: 0 
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1  
відсотка розміру статутного капіталу емітента 

 Прізвище, ім’я, по батькові  Кількість акцій  Від загальної  Кількість за типами акцій 
 фізичної особи (штук) кількості акцій  прості іменні привілейовані  
 (у відсотках) іменні 
 1 2 3 4 5 
У власності працівників емітента  0 0 0 0 
акцій у розмірі понад 0,1 вітсотка  
розміру статутного капіталу  
еміента немає. 

 Усього: 0 0 0 0 
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9. 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 
 Дата  Найменування органу, що  Вид цінних паперів Міжнародний  Найменування органу, що  Характеристика обмеження Строк обмеження 
 випуску зареєстрував випуск ідентифі- наклав обмеження 
 каційний номер 

 1 2 3 4 5 6 7 
 12.10.2010 Державна комісія з цінних  Акція проста  UA4000094338 Депозитарні установи Обмеження щодо врахування цінних паперів  Скасування таких  
 паперів та фондового ринку бездокументарна  при визначенні кворуму та при голосуванні в  обмежень  
 іменна органах емітента у зв’язку з тим, що власники здійснюється  
  цінних паперів, які були дематеріалізовані, не депозитарною  
  звернулися до обраної емітентом депозитарної установою  
  установи та не укласти з нею договір про  протягом одного  
 обслуговування рахунка в цінних паперах від  робочого дня після  
 власного імені або не здійснили переказ прав  укладення  
 на цінні папери на свій рахунок в цінних  власником цінних  
 паперах, відкритий в іншій депозитарній  паперів з  
 установі. депозитарною  
 установою  
 договору про  
 обслуговування  
 рахунка в цінних  
 паперах. 

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: інформація відсутня. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу,  
яким накладено обмеження: інформація відсутня. Строк такого обмеження: інформація відсутня. Характеристика такого обмеження: інформація відсутня. Додаткова інформація,  
необхідна для повного і точного розкриття інформації: обмежень щодо необхідності отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних  
паперів, немає. 
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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  Номер свідоцтва про  Міжнародний  Кількість акцій у  Загальна  Загальна кількість  Кількість голосуючих  Кількість голосуючих акцій, права голосу 
 реєстрації  реєстрацію випуску ідентифі- випуску (шт.) номінальна  голосуючих акцій  акцій, права голосу за   за якими за результатами обмеження  
 випуску каційний номер вартість (грн) (шт.) якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 12.10.2010 878/1/10 UA4000094338 6549939 1811713,12 6548228 1711 0 

Опис: Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Номер рішення суду або уповноваженого державного  
органу, яким накладено обмеження: обмеження відсутні. Строк такого обмеження: обмеження відсутні. Характеристика такого обмеження: обмеження відсутні. Додаткова 

інформація,  необхідна для повного і точного  розкриття інформації: інформація відсутня. 
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 XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному  
 році 
 Інформація про виплату дивідендів За результатами звітного  У звітному періоді 
 періоду 

 за простими  за привілейова- за простими  за привілейова- 
 акціями  ними акціями акціями  ними акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн 0 0 0 0 
Сума виплачених/перерахованих  0 0 0 0 
дивідендів, грн 
Дата прийняття уповноваженим  
органом акціонерного товариства  
рішення про встановлення дати  
складення переліку осіб, які мають  
право на отримання дивідендів 

Дата складення переліку осіб, які мають 
 право на отримання дивідендів 
Спосіб виплати дивідендів  

Дата (дати) перерахування дивідендів  
через депозитарну систему із  
зазначенням сум (грн) перерахованих  
дивідендів на відповідну дату 

Дата (дати) перерахування/  
відправлення дивідендів безпосередньо  
акціонерам із зазначенням сум (грн)  
перерахованих/ відправлених дивідендів 
 на відповідну дату 

Опис: Дата прийняття рішення про виплату дивідендів: За результатами звітного 2019 року та у  
звітному періоді  рішення щодо виплати дивідендів не приймалось. Дата складення переліку осіб, які  
мають право на отримання дивідендів: дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Дата початку  
виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Розмір виплати дивідендів:  
дивіденди не нараховувались та не сплачувались. Порядок виплати дивідендів: дивіденди не  
нараховувались та не сплачувались. Строк виплати дивідендів: дивіденди не нараховувались та не  
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 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.  Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього (тис. 
 грн) (тис. грн)  грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 194197 180946 0 0 194197 180946 
  будівлі та споруди 26870 21560 0 0 26870 21560 
  машини та обладнання 166576 158658 0 0 166576 158658 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 751 728 0 0 751 728 
2.Невиробничого призначення:  0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 194197 180946 0 0 194197 180946 
Опис: Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та умови користування  
основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї,  
технiчною та проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу.  Первiсна вартiсть основних засобiв: 

697 644 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв: 74,06%.  Ступiнь використання основних засобiв: 86,17%.  Сума  
нарахованого зносу: 516 698 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєві змiни у  вартостi  
основних засобiв в 2019 роцi - надійшло за рік ОЗ в сумі 10 755 тис. грн., вибуло за рік - 6 057 тис. грн, нараховано  
амортизації за рік - 17 949 тис. грн.  Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:  основних 

засобiв,  що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не 

перебувають. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 806371 829372 
Статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1811713 1811713 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний  
періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного  
періоду становить -1005342 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -1005342 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього 
 періоду становить -982341 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та  
скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -982341 тис.грн.  

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу  
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру  
статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу  
України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство  
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни  
до статуту у встановленому порядку. 
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3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникненняНепогашена частина Відсоток за  Дата  
  боргу (тис.грн) користування  погашення 
 коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Кредитів банку не має 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 3300 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

Облігації не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 

Іпотечні цінні папери не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним  X 0 X X 
випуском): 

Сертифікати ФОН не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за векселями (всього) X 3300 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за кожним 
 видом): 

Інші цінні папери не випускались 01.01.2019 0 0 31.12.2019 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Інвестиції не здійснювались 01.01.2019 0 X 31.12.2018 

Податкові зобов’язання X 331 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 44735 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 48366 X X 
Опис: Зобов'язань за кредитами банків, облiгацiями, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими  
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними паперами емiтент не має. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 № Основний  Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
 з/п вид  
 продукції у  у грошовій  у відсотках у  у грошовій  у відсотках 
 натуральній  формі   до всієї  натуральній  формі   до всієї  
 формі  (тис. грн) виробленої формі  (тис. грн) реалізо- 
 (фізична   продукції (фізична  ваної  
 од. вим.) од. вим.) продукції 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Емiтент не  д/н 0 0 д/н 0 0 
 здiйснює види  
 дiяльностi,  
 передбаченi п.1  
  Гл.4 Розд.ІІІ  
 Рiшення К  
 №2826 вiд  
 03.12.13р. 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 № Склад витрат Відсоток від  
 з/п загальної  
 собівартості  
 реалізованої  
 продукції (у  
 відсотках) 

 1 2 3 
 1 Емiтент не здiйснює види дiяльностi, передбаченi п.1  Гл.4 Розд.ІІІ Рiшення К №2826 0 
  вiд 03.12.13р. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
особи або прізвище, ім'я, по  "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВЕРІФ ПЛЮС" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної  43389187 
особи 

Місцезнаходження вул. Либідська, буд. 1-А, м. Київ, Голосіївський, 01032, Україна 

Номер ліцензії або іншого  4822 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Аудиторська палата України 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  15.01.2020 
документа 

Міжміський код та телефон (44) 465-23-56 
Факс (44) 465-23-56 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 

Опис: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  
"ВЕРІФ ПЛЮС" надає аудиторськi послуги емiтенту. 
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Повне найменування юридичної  Публчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 

Місцезнаходження вул. Тропініна, буд. 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107,  
 Україна 

Номер ліцензії або іншого  Рiшення НКЦПФР №2092 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 
Факс (044) 363-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

Опис: ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до "Правил  
Центрального депозитарiю цiнних паперiв", затверджених рiшенням Наглядової ради ПАТ  
"Нацiональний депозитарiй України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР  
01.10.2013 рiшення № 2092. 
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Повне найменування юридичної  Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія  
особи або прізвище, ім'я, по  "Укрнафтогаз" 
батькові фізичної особи 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної  24101605 
особи 

Місцезнаходження вул. Краківська, буд. 15/17,  літ. А, м. Київ, Дніпровський,  
 02094, Україна 

Номер ліцензії або іншого  АЕ № 263248 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
 що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  03.09.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 296-05-40 
Факс (044) 296 05 14 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 

Опис: Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз здiйснює професiйну  
депозитарну дiяльнiсть зберiгача. 
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 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕЛЕСИСТЕМИ  за ЄДРПОУ 22599262 
УКРАЇНИ" 

Територія ДНІПРОВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036600000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку за КВЕД 61.20 
діяльності 

Середня кількість працівників 109 
Адреса,  вул. Русанівський бульвар, 7, м. Київ, Дніпровський р-н, 02154, (056) 788-02-04 
телефон 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний  
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 
за міжнародними стандартами фінансової звітності 

 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.2019 р. Форма № 1 Код за  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000         8489         5376 
    первісна вартість 1001        22134        22134 
    накопичена амортизація 1002        13645        16758 
Незавершені капітальні інвестиції 1005       140747       134844 
Основні засоби 1010       194197       180946 
    первісна вартість 1011       746286       697644 
    знос 1012       552089       516698 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030            0            0 
інші фінансові інвестиції 1035            0            0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040            0            0 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095       343433       321166 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100         6242         6078 
    Виробничі запаси 1101         2188         2047 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104         4054         4031 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120            0            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125        56109        55052 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0            0 
    з бюджетом 1135           49           53 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155        48408        47997 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165       427042       418461 
    Готівка 1166            1            1 
    Рахунки в банках 1167        20014        11408 
Витрати майбутніх періодів 1170           27          541 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180            0            0 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182            0            0 
    резервах незароблених премій 1183            0            0 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190         5244         5389 
Усього за розділом II 1195       543121       533571 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 

Баланс 1300       886554       854737 

 2019 © SMA 22599262 



 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 

 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400      1811713      1811713 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401            0            0 
Капітал у дооцінках 1405        30377        30377 
Додатковий капітал 1410       128983       128983 
    Емісійний дохід 1411            0            0 
    Накопичені курсові різниці 1412            0            0 
Резервний капітал 1415            0            0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (1141701) (1164702) 
Неоплачений капітал 1425           ( 0)        (0) 
Вилучений капітал 1430           ( 0)           (0) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495       829372       806371 
     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення       
Відстрочені податкові зобов’язання 1500            0            0 
Пенсійні зобов’язання 1505            0            0 
Довгострокові кредити банків 1510            0            0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515         5600         2300 
Довгострокові забезпечення 1520            0            0 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530            0            0 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532            0            0 
    резерв незароблених премій 1533            0            0 
    інші страхові резерви 1534            0            0 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595         5600         2300 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0         3300 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 

    товари, роботи, послуги 1615        27152        19599 
    розрахунками з бюджетом 1620          376          331 
        у тому числі з податку на прибуток 1621            0            0 
    розрахунками зі страхування 1625          137          119 
    розрахунками з оплати праці 1630          568          522 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635        21330        20258 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650            0            0 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690         2019         1937 
Усього за розділом III 1695        51582        46066 
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 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       886554       854737 
Примітки: Господарськi операцiї в бухгалтерському облiку Товариства вiдображаються з дотриманням вимог Закону  
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", за № 996-ХIУ вiд 16.07.1999 р. з урахуванням  
наступних змiн i доповнень. Фiнансова звiтнiсть, що надається, грунтується на принципах i способах розкриття  
iнформацiї, якi регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог  
П(С) БО№1, i називається «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Основнi допущення –  принцип нарахування та  
безперервностi. Основнi засоби вiдображенi в «Балансi» по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi i  
накопиченої амортизацiї. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї.  
Нематерiальнi активи вiдображенi в «Балансi» пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої  
амортизацiї. Амортизацiя нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.  
Для оцiнки запасiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну  
вартiсть. Обрана облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам законодавства. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 

 2019 © SMA 22599262 



 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2019 рік 
 I. ФІНАНСОВІ  Форма № 2 Код за  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000        54633        57239 
Чисті зароблені страхові премії 2010            0            0 
    Премії підписані, валова сума 2011            0            0 
    Премії, передані у перестрахування 2012            0            0 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013            0            0 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014            0            0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        66779 )       ( 76880 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (            0 )          (  0 ) 
Валовий: 2090            0            0 
     прибуток 

     збиток 2095 (        12146 )      (  19641 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110            0            0 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111            0            0 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112            0            0 
Інші операційні доходи 2120         8260         6687 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 

    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (        13444 ) (        15677 ) 
Витрати на збут 2150 (         1777 ) (         2569 ) 
Інші операційні витрати 2180 (         8965 ) (         7596 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190            0            0 
     прибуток 

     збиток 2195 (        28072 ) (        38796 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220          812          609 
Інші доходи 2240         4831          724 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )          (  0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )          (  0 ) 
Інші витрати 2270 (          572 )         ( 380 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290            0            0 
    прибуток 

    збиток 2295 (        23001 )       ( 37843 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300            0            0 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350            0            0 
     прибуток 

     збиток 2355 (        23001 )       ( 37843 ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400            0            0 
 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            0            0 
 Накопичені курсові різниці 2410            0            0 
 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415            0            0 
 Інший сукупний дохід 2445            0            0 
 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            0            0 
 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455            0            0 
 Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            0            0 
 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (23001) (37843) 

 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500         6928         8492 
 Витрати на оплату праці 2505        16500        17768 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         3423         3631 
 Амортизація 2515        21061        30803 
 Інші операційні витрати 2520        43625        42408 
 Разом 2550        91537       103102 

 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600    6549939,00    6549939,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605    6549939,00    6549939,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (3,51) (5,78) 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (3,51) (5,78) 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства складена на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно  
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( зi  
змiнами та доповненнями)  та згiдно затвердженими нацiональними стандартами бухгалтерського облiку.  

Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається вiдповiдно до вимог  П(С)БО № 9 "Запаси". Собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї  визначається згiдно П(С)БО № 16 "Витрати".  До Форми №2 протягом звiтного року коригувань не 

вносилось. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод становить 54 633 тис.грн. 

Чистий збиток за 2019 рiк становить 23 001 тис. грн. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер                         Махінько Зоя Миколаївна 
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 КОДИ 



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2019 рік 
 Форма № 3 Код за  1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 

 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000         43794         45559 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Повернення податків і зборів 3005             0             0 
    у тому числі податку на додану вартість 3006             0             0 
Цільового фінансування 3010             0             0 
    Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011             0             0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015          1154          1302 
Надходження від повернення авансів 3020            97            26 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             0             0 
рахунках 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035             0             0 
Надходження від операційної оренди 3040             0             0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045             0             0 
Надходження від страхових премій 3050             0             0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095         17147         21432 
Витрачання на оплату: 3100        ( 38975 ) (         39940 ) 
Товарів (робіт, послуг) 

Праці 3105        ( 13404 ) (         14552 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110        (  3439 ) (          3639 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115         ( 8319 ) (          9682 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116            ( 0 ) (             0 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117          (2183    )   (          2531 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118         ( 6136 ) (          7151 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140          (2544 ) (          7361 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150            ( 0 ) (             0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155            ( 0 ) (             0 ) 
Інші витрачання 3190          (6068 ) (          4559 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (10557) (11414) 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200             0             0 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215           331           609 
    відсотків 

    дивідендів 3220             0             0 
Надходження від деривативів 3225             0             0 
Надходження від погашення позик 3230             0             0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 
господарської одиниці 

Інші надходження 3250           481             0 
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 1 2 3 4 
Витрачання  на придбання: 3255           (  0 ) (             0 ) 
    фінансових інвестицій 

    необоротних активів 3260            ( 0 ) (             0 ) 
Виплати за деривативами 3270           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на надання позик 3275           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280           (  0 ) (             0 ) 
господарської одиниці 

Інші платежі 3290           (  0 ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295           812           609 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 

Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345           (  0 ) (             0 ) 
Викуп власних акцій 

Погашення позик 3350           (  0 ) (             0 ) 
Сплату дивідендів 3355           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365           (  0 ) (             0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370            ( 0 ) (             0 ) 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх  3375            ( 0 ) (             0 ) 
підприємствах 

Інші платежі 3390           (  0 ) (             0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395             0             0 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (9745) (10805) 
Залишок коштів на початок року 3405        427042        435511 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410          1164          2336 
Залишок коштів на кінець року 3415        418461        427042 
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi до вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського  
облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюеться згiдно з  
"Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй та Iнструкцiєю про 
 його застосування, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. № 291. Наявнiсть грошових  
коштiв у нацiональнiй валютi пiдтверджено виписками обслуговуючого банку та даними касової книги станом на  
31.12.2019 року i без вiдхилень занесено до Головної книги. Залишок грошових коштiв на поточному рахунку  
становить 11 408 тис.грн i вiдображено в рядку 1167 Балансу. В рядку 3415 Звiту про рух грошових коштів (за  
прямим методом) відображається  залишок грошових коштів на кінець року  418 461 ис. грн. Грошовi кошти в  
iноземнiй валютi станом на 31.12.2019 року на пiдприємствi вiдсутнi. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю, немає. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2020.01.01 
"ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" за ЄДРПОУ 22599262 

 Звіт про власний капітал 
 за 2019 рік 
 Форма № 4 Код за  1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 (пайовий)  прибуток  
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000    1811713      30377     128983          0 (1141701)          0          0     829372 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 

Виправлення помилок 4010          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни 4090          0          0          0          0          0          0          0          0 
Скоригований залишок на початок року 4095    1811713      30377     128983          0 (1141701)          0          0     829372 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0 (23001)          0          0 (23001) 
період 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111          0          0          0          0          0          0          0          0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112          0          0          0          0          0          0          0          0 
Накопичені курсові різниці 4113          0          0          0          0          0          0          0          0 
Частка іншого сукупного доходу  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0          0          0          0          0 
Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205          0          0          0          0          0          0          0          0 
капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
 відповідно до законодавства 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 

Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 

Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 

Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265          0          0          0          0          0          0          0          0 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення частки в капіталі 4275          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зменшення номінальної вартості акцій 4280          0          0          0          0          0          0          0          0 
Інші зміни в капіталі 4290          0          0          0          0          0          0          0          0 
Придбання (продаж) неконтрольованої  4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
частки в дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295          0          0          0          0 (23001)          0          0 (23001) 
Залишок на кінець року 4300    1811713      30377     128983          0 (1164702)          0          0     806371 

Примітки: Структура та призначення  власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5  
"Звіт про власний капітал". Структура та призначення  власного капіталу визначені Товариством об’єктивно та адекватно. Згідно установчих документів  
статутний капітал Товариства  станом на 31.12.2019 року становить 1 811 713 127,4 (один міліард вісімсот одинадцять мільйонів  сімсот тринадцять тисяч  
сто двадцять сім гривень 40 копійок), якій поділений на 6 549 939 штук  акцій. Усі акції Товариства є простими бездокументарними іменними,   
номінальною вартістю 276,6 грн. кожна. Статутний капітал сплачений на 100% грошовими коштами у визначенi законодавством України термiни. Капітал в  
дооцінках станом на 31.12.2019 року становить 30 377 тис. грн. Додатковий катітал станом на 31.12.2019 року становить 128 983 тис. грн. Непокритий  
збиток станом на 31.12.2019 року становить 1 164 702 тис. грн., у звiтному перiодi непокритий збиток збiльшився на 23 001 тис. грн. 

Керівник Ягджиєв Владислав Вікторович 

Головний бухгалтер Махінько Зоя Миколаївна 
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 XVI. Твердження щодо річної інформації 

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що  
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  
Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів,  
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне 

подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та  стан емітентаі. 
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 XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента 
 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних  Дата укладення  Предмет договору Строк дії договору Кількість акцій  Кількість простих акцій  
осіб або найменування юридичних осіб, договору та дата  (часток), що  (часток) товариства, що надає  
  що є сторонами договору набрання чинності належать особам,  особі можливість  
  ним які уклали договір,  розпоряджатися голосами на  
 на дату його  загальних зборах товариства, на 
 укладення  дату виникнення обов’язку  
 надіслати таке повідомлення 

 1 2 3 4 5 6 
В Емітента акціонерних або  31.12.2019,  д/н д/н 0 0 
корпоративних договорів, укладених  31.12.2019 
акціонерами емітента, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 

 2019 р.  © SMA 22599262 



 XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є  
 незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом 

 Прізвище, ім’я, по батькові фізичних осіб  Дата укладення договору та  Предмет договору та/або правочину Ціна договору  Строк дії договору та/або  
 або найменування юридичних осіб, що є  дата набрання чинності ним  та/або правочину правочину 
 сторонами договору та/або правочину та/або дата вчинення  
 правочину 

 1 2 3 4 5 
Договорів та/або правочинів, умовою  31.12.2019, 31.12.2019,  д/н д/н д/н 
чинності яких є незмінність осіб, які  31.12.2019 
здійснюють контроль над емітентом, немає. 

Опис: Інформація відсутня. 
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 XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 

 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення  Повідомлення (Повідомлення  
 події 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 

 1 2 3 
 17.10.2019 18.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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