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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Курмаз Ю.П. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2019 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21560766 

4. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, бульвар  Тараса Шевченка, буд. 18 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 235-93-10, (044) 246-43-78 

6. Адреса електронної пошти: vatamanchuk@ukrtelecom.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://ukrtelecom.u

a/about/accounting/r

egulyarna-kvartalna

-informatsiya/ 30.01.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

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



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

У промiжнiй iнформацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" за 4-й квартал 2019 р. вiдсутня наступна 

iнформацiя: 

4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента не надається, тому що не 

вимагається розкриття цiєї iнформацiї у складi промiжної iнформацiї за 4 квартал  вiдповiдно 

до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, викладених в "Положеннi 

про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", що затверджено рiшенням НКЦПФР № 

2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами; 

5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: в частинi 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, 

випущенi емiтентом; 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки у звiтному 

перiодi такi цiннi папери не випускалися Товариством; 

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, оскiльки такi правочини в звiтному перiодi 

не вчинялися;  

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки такi правочини в звiтному перiодi не 

вчинялися;  

10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв, оскiльки iнформацiя про зазначенi обмеження вiдсутня; 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки у звiтному 

перiодi такi цiннi папери не випускалися Товариством; 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, оскiльки у звiтному перiодi конвертацiя 

цiнних паперiв не вiдбувалась; 

13. Iнформацiя про замiну управителя;14. Iнформацiя про керуючого iпотекою;15. Iнформацiя 

про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв;16. Iнформацiя про змiни в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом; 17. 

Iнформацiя про iпотечне покриття:1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття;2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;3) 

iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду;4) iнформацiя 

про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних 

активiв до складу iпотечного покриття, у звiтному перiодi не здiйснювався випуск iпотечних 

облiгацiй (не є емiтентом iпотечних облiгацiй) та iпотечне покриття вiдсутнє; 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв, оскiльки iпотечнi активи вiдсутнi; 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки 

вiдсутнє забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 



20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

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

будiвництва), оскiльки випуск (емiсiя) таких цiльових облiгацiй не здiйснювався; 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента  складається за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi; 

22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi не надається, тому що не вимагається розкриття цiєї iнформацiї у складi промiжної 

iнформацiї за 4 квартал вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, викладених в "Положеннi про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв", що затверджено рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 зi змiнами; 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою), оскiльки огляд аудитором чи аудиторською фiрмою промiжної 

фiнансової звiтностi не проводився та не вимагається розкриття цiєї iнформацiї у складi 

промiжної iнформацiї за 4 квартал; 

У зв'язку з переходом банкiвської системи України на новий формат рахункiв (IBAN), 

додатково iнформуємо:  Банки, що обслуговують емiтента: Найменування банку (фiлiї, 

вiддiлення банку): АТ "ПУМБ", МФО банку: 334851; Поточний рахунок: 

UA073348510000000000260082510; Валюта: Мультивалютний (UAH, USD, EUR). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 15.12.1993 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 4681562000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 18004 

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

 61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" органами управлiння Товариства є: 

загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства; Наглядова Рада - орган, що здiйснює 

управлiння Товариством, контроль та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, а 

також захист прав акцiонерiв; одноосiбний виконавчий орган Товариства -Директор 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕСУ" (акцiонер) 

02002, Україна, - р-н, м. Київ, 

вул.Челябiнська, буд. 5 А 
33940565 

Акцiонери  - фiзичнi особи,  загальна 

кiлькiсть яких вiдповiдно до реєстру 

акцiонерiв становить - 60 278 особи 

- - 

Акцiонери - юридичнi особи,  загальна 

кiлькiсть яких  вiдповiдно до реєстру 

акцiонерiв становить - 192 (без 

врахування ТОВ "ЕСУ") 

- - 

"Залишки на рахунках в Депозитарiї": - 

33 деп. установи, на рах. яких 

облiковуються - 4381271 акцiя; одна 

депозитарна установа не надала 

iнформацiю - 380 акцiй. 

- - 

Державний комiтет звязку та  

iнформатизацiї України (засновник) 

01001, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 26 
- 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 60 278 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПУМБ" 



2) МФО банку 

 334851 

3) поточний рахунок 

 260082510 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ" 

5) МФО банку 

 334851 

6) поточний рахунок 

 260082510 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

Надання послуг з технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

мереж проводового 

радiомовлення на територiї 

Вiнницької, Волинської, 

Днiпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, 

Запорiзької, Iвано-Франкiвської, 

Кiровоградської, Луганської, 

Львiв 

001141 28.02.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

27.02.2024 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Надання послуг рухомого 

(мобiльного) телефонного 

зв'язку з правом технiчного 

обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

електрозв'язку на всiй територiї 

України 

АВ № 583383 29.07.2011 Нацiональна комiсiя з питань  

регулювання зв'язку України 

13.12.2020 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Надання послуг фiксованого  

телефонного зв'язку з правом 

технiчного  обслуговування  та  

експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж  i 

надання в користування каналiв 

електрозв'язку: мiжнародного,  

мiжмiського на всiй територiї 

України 

АЕ № 521977 09.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

17.09.2020 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Надання послуг з технiчного 

обслуговування i експлуатацiї 

мереж ефiрного телемовлення 

АЕ № 522083 10.06.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

30.08.2020 



на  територiї м. Київ, 

Київської,Тернопiльської, 

Львiвської, Закарпатської, 

Житомирської областей 

iнформатизацiї 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку з 

використанням безпроводового 

доступу iз застосуванням 

технологiї DECT з правом 

технiчного обслуговування та 

експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

ДЛ № 000190 01.02.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне  

регулювання у сферi зв'язку та  

iнформатизацiї 

02.05.2021 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Надання послуг телефонного 

зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)- 

мiсцевого з правом створення 

власної мережi ємнiстю понад 

1000 абонентських номерiв 

навсiй територiї України 

ДЛ № 000396 13.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне  

регулювання у сферi зв'язку та  

iнформатизацiї 

02.04.2021 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

Лiцензiя на провадження 

господарської дiяльностi з 

надання послуг у галузi 

криптографiчного захисту 

iнформацiї (крiм послуг 

цифрового пiдпису) та 

технiчного захисту iнформацiї 

за перелiком, що визначається 

КМУ, в частинi постачання, 

монтаж 

Витяг з 

наказу* 

07.08.2019 Адмiнiстрацiя Державної 

служби спецiального зв'язку та 

захисту iнформацiї України 

 

Опис 

*Витяг з наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку 

та захисту iнформацiї України вiд 07.08.2019 №434. 

 

Строк дiї лiцензiй необмежений. 

Лiцензiя на провадження 

господарської дiяльностi з 

надання послуг у галузi 

криптографiчного захисту 

iнформацiї (крiм послуг 

цифрового пiдпису) та 

технiчного захисту iнформацiї 

за перелiком, що визначається 

КМУ, в частинi оцiнювання 

захищеностi iнформацi 

Витяг з 

наказу** 

29.07.2019 Адмiнiстрацiя Державної 

служби спецiального зв'язку та 

захисту iнформацiї України 

 

Опис 

**Витяг з наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального 

зв'язку та захисту iнформацiї України вiд 29.07.2019 №416. 

 

Строк дiї лiцензiї необмежений. 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради, є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Нетудихата Леонiд Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1955 

5. Освіта 

 Повна вища, Одеський електротехнiчний iнститут зв'язку iм.Попова 

6. Стаж роботи (років) 

 41 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", 21560766, Голова Наглядової ради 

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.) Недудихату Л. I. 

обрано Членом Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" вiд 18.04.2019 р. Нетудихату Л.I. обрано Головою Наглядової Ради ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ". Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Нетудихата Л.I. є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради, є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Баринов Олександр Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1972 

5. Освіта 

 Вища, Московська державна академiя хiмiчного машинобудування 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СКМ", 31227326,  Директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу 

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.)  Баринова О.О. 

обрано Членом Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Непогашеної (незнятої) судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Баринов О.О. є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 



1. Посада 

 Член Наглядової Ради, є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Павленко Людмила Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 Вища, Iнститут права Мiжрегiональної академiї управлiння персоналом (м. Київ), 

Київський державний лiнгвiстичний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ", 33703383, Головний юрисконсульт  

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.) Павленко Л.М. 

обрано Членом Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Непогашеної (незнятої) судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Павленко Л.М. є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Курмаз Юрiй Павлович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1960 

5. Освіта 

 Повна вища, Київське вище вiйськове авiацiйне iнженерне училище 

6. Стаж роботи (років) 

 40 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "АСТЕЛIТ", 22859846, Директор корпоративних вiдносин 

8. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 19.02.2014 р. Курмаза Ю.П. обрано 

Директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Курмаз Ю.П. не володiє акцiями ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку- головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Куц Iрина Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 



 1966 

5. Освіта 

 Повна вища, Київський iнститут економiки, менеджменту, банкiвської i страхової справи 

6. Стаж роботи (років) 

 30 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ДАТАГРУП", 31720260, заступник директора фiнансового департаменту  

8. Опис 

 Наказом № 1300-к вiд 27.09.2016 р. Куц I.В. призначено на посаду директора 

департаменту бухгалтерського та податкового облiку - головний бухгалтер ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ".  Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Куц I.В. не володiє акцiями ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради, є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Муковнiн Сергiй Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1975 

5. Освіта 

 Повна вища, Унiверситет Тюлейн, США, Донецький державний технiчний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "СКМ", 31227326, iнвестицiйний менеджер 

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.)  Муковнiна 

С.О. обрано Членом Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Непогашеної (незнятої) судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Муковнiн С.О. є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iванова Олена Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища,  Донецький державний унiверситет, Київський нацiональний унiверситет iменi 

Тараса Шевченка 

6. Стаж роботи (років) 

 23 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 



 ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ", 35610432, Заступник директора 

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.)   Iванову О.I. 

обрано  Членом наглядової Ради-незалежним директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Непогашеної 

(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iванова О.I. не володiє акцiями 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради - незалежний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Щербинська Яна Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища, Донецький державний унiверситет 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ " ПРIОРИТЕТ-К", 35610448, Директор 

8. Опис 

 Рiшенням рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 

18.04.2019 р. припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства, обраних рiчними 

(черговими) загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 12.04.2018 р. (протокол 

№18). 

Рiшенням вiд 18.04.2019 р. рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", якi вiдбулися 18.04.2019 р., (протокол №19 вiд 18.04.2019 р.)   Щербинську 

Я. В.  обрано  Членом наглядової Ради-незалежним директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". 

Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Щербинська Я.В. не 

володiє акцiями ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.12.2000 661/1/00 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000137244 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 18726248

000 

4681562000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Цiннi папери товариства, якi перебувають в обiгу за межами України - вiдсутнi. У 

звiтному перiодi додатковий випуск акцiй товариством не здiйснювався. У звiтному перiодi рiшення про здiйснення додаткового випуску акцiй  

товариством не приймалося. Листом вiд 12.01.2016 р. № 0717 ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними 

паперами ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": 12.01.2016 р. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийнято рiшення (№160112/00002 вiд 12.01.2016 р.) про 

переведення акцiй ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового 

Списку. Кiлькiсть переведених акцiй - 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 5.30.14 Правил ПАТ "Фондова бiржа ПФТС", а саме: 

порушення Правил Бiржi в частинi невiдповiдностi умовам перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. 

Листом вiд 14.01.2016 р. № 4831/01/16 ПАТ "Українська бiржа" повiдомило щодо вчинення наступних дiй з цiнними паперами ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ": Котирувальною комiсiєю ПАТ "Українська бiржа" прийнято рiшення №1610 вiд 13.01.2016 р. про виключення акцiй ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" з бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведення їх в категорiю позалiстинговi цiннi папери Бiржового Списку. 

Кiлькiсть переведених акцiй - 100% випуску. Пiдставою є невиконання п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з 

невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (мiнiмальна частка акцiй у вiльному обiгу), визначеним п. 4.1 Положення про 

функцiонування фондових бiрж, затвердженого рiшенням НКЦПФР №1688 вiд 22.11.2012 р. За звiтнiй перiод в обiгу перебувало - 18 726 248 

000 штук простих iменних акцiй ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Облігац

ії 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

03.02.2014 16/2/201

4 серiя Т 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000179

402 

відсотко

ві 

50000 8000 Бездокумента

рні іменні 

400000000 20 Згiдно 

Проспекту 

емiсiї 

0 14.06.2020 

Опис 

1. Мета емiсiї облiгацiй серiй T - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої 

телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 

2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 

3. Дата початку погашення облiгацiй серiї T - 10.06.2020 

4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 

5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi 

особи, резиденти i нерезиденти. 

6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 

7. Термiн виплати вiдсоткiв у 4 кв. 2019 року: з 11.12.2019 (23 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй T. 

Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами.  

З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй  T переведено з категорiї позалiстингових 

цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

Процентний дохiд у звiтному перiодi не виплачувався, оскiльки облiгацiї серiї Т були ранiше викупленi у власникiв та зберiгаються на рахунку 

емiтента в ПАТ "НДУ". 

 

03.02.2014 17/2/201

4 серiя 

U 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000179

410 

відсотко

ві 

50000 6000 Бездокумента

рні іменні 

300000000 19,5 Згiдно 

Проспекту 

емiсiї 

483733,57 13.09.2020 

Опис 1. Мета емiсiї облiгацiй серiй U - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої 



телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 

2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 

3. Дата початку погашення облiгацiй серiї  U - 09.09.2020 

4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 

5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi 

особи, резиденти i нерезиденти. 

6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 

7. Термiн виплати вiдсоткiв у 4 кв. 2019 року: з 11.12.2019 (23 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй U.  

Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами.  

З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй U  переведено з категорiї позалiстингових 

цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

 

03.02.2014 18/2/201

4 серiя 

V 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA4000117

428 

відсотко

ві 

50000 8000 Бездокумента

рні іменні 

400000000 19,5 Згiдно 

Проспекту 

емiсiї 

0 13.12.2020 

Опис 

1. Мета емiсiї облiгацiй серiй V - залучення коштiв для забезпечення надiйної експлуатацiї та пiдвищення ефективностi дiючої 

телекомунiкацiйної мережi, будiвництва i модернiзацiї мережної iнфраструктури. 

2. Спосiб розмiщення - вiдкрите (публiчне). 

3. Дата початку погашення облiгацiй серiї ї V - 09.12.2020 

4. Погашення облiгацiй здiйснюється емiтентом за адресою: 01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18. 

5. Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi 

особи, резиденти i нерезиденти. 

6. Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний). 

7. Термiн виплати вiдсоткiв у 4 кв. 2019 року: з 11.12.2019 (23 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне для облiгацiй серiй  V. 

Iнформацiя про факти лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв на органiзаторi торгiвлi, внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля 

цiнними паперами.  

З 25.04.2016 року облiгацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" iменнi, вiдсотковi, незабезпеченi (звичайнi) серiй  V  переведено з категорiї позалiстингових 

цiнних паперiв до 2-го рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Фондова бiржа ПФТС".  

Процентний дохiд у звiтному перiодi не виплачувався, оскiльки облiгацiї серiї V були ранiше викупленi у власникiв та зберiгаються на рахунку 

емiтента в ПАТ "НДУ". 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВ "ТРИМОБ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 37815221 

4. Місцезнаходження 

 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-а 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 100%. Внесок в статутний капiтал: майно (майновi 

цiнностi). Права, що належать ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": вiдповiдно до норм чинного законодавства  України та статуту.  

Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку. 

 

 

1. Найменування 

 ДП у формi ТОВ "Укртел Глобал ГмбХ", Нiмеччина 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 HRB86240 

4. Місцезнаходження 

 Нiмеччина,10117 м. Берлiн, Шуманштрассе, 2 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 100%. Внесок в статутний капiтал: грошовi кошти. 

Права, що належать ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": вiдповiдно до норм чинного законодавства та статуту. 

Надання телекомунiкацiйних послуг. 

 

 

1. Найменування 

 ТОВ ДОП "Лiсова казка" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22988615 

4. Місцезнаходження 



 31533, Хмельницька обл. Летичiвський район, с. Головчинцi 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 59,52%. Внесок в статутний капiтал: грошовi кошти. 

Права, що належать ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": вiдповiдно до норм чинного законодавства України та статуту. 

Дiяльнiсть лiкарняних закладiв. 

 

 

1. Найменування 

 ПрАТ"Елсаком-Україна" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24589670 

4. Місцезнаходження 

 01030, м. Київ, бул. Шевченка,18 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння акцiями ПрАТ "Елсаком-Україна". Розмiр пакета акцiй: 31,0352%. Внесок в статутний капiтал: 

придбання пакету акцiй. Права, що належать ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": вiдповiдно до норм чинного законодавства України та статуту. 

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

05.01.2016 15.11.2018 Челкан Анжелiка Владиславiвна (044) 246-58-76, 

achelkan@ukrteleco

m.ua 

Опис 

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (протокол засiдання НР №665 

вiд 05.09.2018 р.) з 05.09.2018 р. припинено повноваження Клiновського Едуарда 

Вiталiйовича на посадi корпоративного секретаря Товариства на пiдставi наданої 

ним заяви про звiльнення з посади корпоративного секретаря Товариства за 

власним бажанням. На посадi корпоративного секретаря Клiновський Е.В. 

перебував з 08.06.2017 р. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Рiшенням Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (протокол засiдання НР №677 

вiд 15.11.2018 р.) призначено на посаду корпоративного секретаря Товариства 

Челкан Анжелiку Владиславiвну. До обрання корпоративним секретарем Челкан 

А. В. працювала старшим юрисконсультом юридичного департаменту ТОВ "ТРК 

"УКРАЇНА". Акцiями ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" не володiє. Судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Корпоративний секретар не є посадовою особою ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ". 

До функцiй та повноважень Корпоративного Секретаря належить: сприяння 

Наглядовiй Радi у впровадженнi, реалiзацiї та вдосконаленнi полiтики та системи 

корпоративного управлiння в Товариствi, у здiйсненнi контролю за дотриманням в 

Товариствi прав акцiонерiв, контролю за дотриманням органами Товариства та 

його посадовими особами вимог Статуту i внутрiшнiх документiв Товариства; 

забезпечення ефективної комунiкацiї мiж Наглядовою Радою та iншими органами 

Товариства; здiйснення iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення 

дiяльностi Наглядової Ради, органiзацiя належного розкриття iнформацiї про 

Товариство на фондовому ринку вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

органiзацiя проведення Загальних Зборiв; iншi функцiї та повноваження, 

визначеннi законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства. 

Дiяльнiсть Корпоративного Секретаря регулюється чинним законодавством, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства 

 

 



XII. 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 / 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 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.12.

2000 

661/1/00 UA4000137244 18 726 248 000 4 681 562 000 18 505 269 520 220 978 480 0 

Опис: 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (шт.) вираховується наступним чином: кiлькiсть акцiй у випуску (шт) мiнус загальна кiлькiсть голосуючих 

акцiй (шт.) 



ХV. Проміжний звіт керівництва 

 
У 4 кв. 2019 р. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" продовжив реалiзацiю спiльно iз словенською 

телекомунiкацiйною компанiєю "Iскрател" масштабного проекту з розбудови мережi оптичного 

iнтернету та вже проклав 2,5 тисячi кiлометрiв оптичного кабелю. Роботи тривають у майже 320 

населених пунктах у всiх регiонах України. З них у 280 мiстечках i селах уже пiдключаються до 

оптики. I їх мешканцi вже користуються або мають можливiсть пiдключитися до оптичного 

iнтернету, який дозволяє отримувати швидкiсть доступу до всесвiтньої мережi вiд 50 до 200 

Мбiт/с. Абоненти у сiльськiй мiсцевостi, пiдключенi на таку мережу, можуть отримувати 

телекомунiкацiйнi послуги такого ж рiвня, як i у великих мiстах i вiльно користуватися 

iнтернет-телефонiєю та "Iнтерактивним TV". 

 

Загалом же iнтернетом вiд ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" користуються у 2340 населених пунктах 

України. 

 

Упродовж звiтного перiоду продовжили зростати пiдключення до оптики ОТГ, навчальних, 

медичних закладiв.  

 

Одразу 5 амбулаторiй у селах Святець (Теофiпольський район), Вiйтiвцi (Волочиський район), 

Лiсовi Гринiвцi (Хмельницький район), Новокостянтинiв (Летичiвський район) та Пiльний 

Олексинець (Городоцький район) Хмельниччини тепер можуть користуватися телемедициною - 

комплексом дiй, технологiй та заходiв, що дозволяє отримати доступ до медичної допомоги та 

медичних послуг у випадках, коли вiдстань є критичним чинником. Для цього ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" реалiзував у цих селах проекти для пiдключення новозбудованих амбулаторiй 

до оптичної телекомунiкацiйної iнфраструктури. Сучаснi медамбулаторiї - це новий стандарт у 

наданнi первинної медичної допомоги у сiльськiй мiсцевостi, який, зокрема, передбачає й 

телемедицину. I для її використання потрiбен надiйний стабiльний доступ до мережi iнтернет. 

Рiшення ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" дозволяє медикам користуватися всiма можливостями сучасної 

телемедицини. Надiйний оптичний iнтернет на швидкостi 100 Мбiт/с - оптимальний варiант для 

забезпечення потреб амбулаторiй. 

 

Загалом же оптичним iнтернетом вiд ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" зараз користуються бiльше 380 

медичних закладiв по всiй Українi та понад 300 навчальних закладiв у всiх областях. 

 

Можливими ризиками в господарськiй дiяльностi є: продовження замiщення послуг фiксованого 

зв'язку мобiльним; збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в 

телефоннiй мережi на спiлкування в мережi Iнтернет (Skype, соцiальнi мережi тощо); "Змiна 

поколiнь" - поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим 

зв'язком; вiдтiк абонентiв ШПД через використання застарiлої технологiї ADSL та крадiжки 

мiдного кабелю. 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до 

частини четвертої статтi  40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

Розкриття промiжної фiнансової звiтностi у складi промiжної iнформацiї емiтента за 4 квартал 

2019 р. не здiйснюється, оскiльки це не вимагається чинним законодавством України. 

 


