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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 1 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:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.ukrtelec

om.ua/about/zvitnist 30.04.2019 

 (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 X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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 X 

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 1- й квартал 2019 р. вiдсутня наступна 

iнформацiя: 

 

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 зазначенi обмеження вiдсутнi; 

 

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; 

 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

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

фiнансової звiтностi не проводився. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi 

 

 

 

Дата реєстрацiї випуску 22.12.2000 

 

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску 661/1/00 

 

Мiжнародний iдентифiкацiйний номер UA4000137244 

 

Кiлькiсть акцiй у випуску (шт.) - 18726248000 

 

Загальна номiнальна вартiсть (грн) - 4681562000.00 

 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (шт.) - 18504945547 

 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (шт.) - 221302453 

 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi (шт.) - 0 

 

34- ма депозитарними установами, на рахунках яких облiковуються 4354189 акцiї ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ", iнформацiю не було розкрито. Кiлькiсть ЦП, обтяжених зобов'заннями - 

17463426001 (заблокованi для торгiв, заблокованi пiд забезпечення кредитiв, заблокованi 

власником пiд забезпечення виконання договiрних вiдносин (крiм тих, що блокуються на 

пiдставах зазначених в iнших групах)). Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими 

обмежено (шт.) вираховується наступним чином: кiлькiсть акцiй у випуску (шт.) мiнус 

загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (шт.) 



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) 

 19978 

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

 61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 

 61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку 

 61.30 - Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до Статуту ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" органами 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 

Державний комiтет звязку та 

iнформатизацiї України (засновник) 

01001, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Хрещатик, 26 
- 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕСУ" (акцiонер) 

02002, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Челябiнська, буд. 5А 
33940565 

Iншi акцiонери - юридичнi особи 

вiдповiдно до реєстру акцiонерiв 

загальна кiлькiсть яких  становить - 193 

--- --- 

Фiзичнi особи акцiонери вiдповiдно до 

реєстру акцiонерiв, загальна кiлькiсть 

яких 60 282 особи 

- - 

34 деп. установи, на рах. яких 

облiковуються 4354189акцiй, не 

розкрили iнформацiю 

- - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 60 282 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "ПУМБ" 

2) МФО банку 



 334851 

3) поточний рахунок 

 260082510 

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

рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ <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 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 з технiчного 

обслуговування i експлуатацiї 

мереж ефiрного телемовлення 

на терiторiї м. Київ, Київської, 

тернопiльської, Львiвської, 

Закарпатської, Житомирської 

областей 

АЕ 522083 10.06.2015 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв"язку та 

iнформатизацiї  

30.08.2020 

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 терiторiї 

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 телефонного 

зв"язку (крiм вiдомчих об"єктiв) 

- мiсцевого з правом створення 

власної мережi ємнiстю понад 

1000 абонентських номерiв на 

всiй терiторiї 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  

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 

електрозв'язку 

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 з технiчного 

обслуговування та експлуатацiї  

мереж проводового 

радiомовлення на територiї 

Вiнницької, Волинської, 

Днiпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, 

Запорiзької, Iвано-Франкiвської, 

Кiровоградської, Луганської, 

Львi 

001141 28.02.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

28.02.2024 

Опис 
Рiшення щодо продовження/непродовження буде прийнято ближче до 

закiнчення строку дiї лiцензiї 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради 

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) 

 40 

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

 ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ>, 21560766, Голова Наглядової ради 

8. Опис 

 дата обрання: 12.04.2018 р., термiн, на який обрано: до переобрання 

 

12.04.2018 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ> Нетудихату Л.I. 

обрано Членом Наглядової ради ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ>. Рiшенням Наглядової ради ПАТ 

<УКРТЕЛЕКОМ> вiд 12.04.2018 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>. Перелiк посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх  5-ти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ, код ЄДРПОУ 

21560766. Iнформацiя про винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi 



звiльнення, вiдсутня, оскiльки звiльнення не вiдбувалося. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

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) 

 20 

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

 АТ <СКМ>, 31227326,  Директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу 

8. Опис 

 12.04.2018 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 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". 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", 

код ЄДРПОУ 21560766; директор з розвитку телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ 

"СКМ", код ЄДРПОУ 31227326; член Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ 

21560766. Перелiк займаних посад на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПрАТ 

"Фарлеп-Iнвест", 19199961, 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3; член Наглядової Ради 

ТОВ "ПЕРШИЙ УНIВЕРМАГ", 39326550, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21; 

Голова Наглядової Ради ТОВ "МЕДIА ГРУПА УКРАЇНА", 37226740, 03148, м. Київ, вул. Героїв 

Космосу, 4; ТОВ "ДIДЖIТАЛ СКРIНЗ", код ЄДРПОУ 37833282, 01033, м. Київ, вул. 

Антоновича, 40. Iнформацiя про винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi 

звiльнення, вiдсутня, оскiльки звiльнення не вiдбувалося. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

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) 

 37 

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

 ТОВ <ЮФ <ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ>, 33703383, Головний юрисконсульт  

8. Опис 

 12.04.2018 р. рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <УКРТЕЛЕКОМ> 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>. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний юрисконсульт ТОВ 



<ЮФ <ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ>, код ЄДРПОУ 33703383; член Наглядової Ради ПАТ 

<УКРТЕЛЕКОМ>,  код ЄДРПОУ 21560766. 

 

 

 

Перелiк займаних посад на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПрАТ <Фарлеп-Iнвест>, 

19199961, 01011, м.Київ, провулокм Євгена Гуцала, 3; Член Наглядової Ради ТОВ <МЕДIА 

ГРУПА УКРАЇНА>, 37226740, 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4; головний юрисконсульт 

АТ <СКМ>, 31227326, 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А; член 

Наглядової Ради ТОВ <ЛЕМТРАНС>, 30600592, 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 46-46А;  член 

Наглядової Ради ТОВ <ПОРТIНВЕСТ>, 37200001, 03150, м.Київ, вулю Велика Василькiвська, 

77-А. Iнформацiя про винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi звiльнення, 

вiдсутня, оскiльки звiльнення не вiдбувалося. 

 

 

 

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) 

 39 

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>. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 

останнiх 5-ти рокiв: Директор корпоративних вiдносин ТОВ <АСТЕЛIТ>, код ЄДРПОУ 

22859846; радник Голови ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ 21560766. Непогашеної 

(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про винагороди або 

компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi звiльнення, вiдсутня, оскiльки звiльнення не 

вiдбувалося. 

 

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) 

 29 



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". Перелiк посад, якi особа займала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний 

бухгалтер служби бухгалтерського облiку та звiтностi департаментуфiнансового облiкута 

звiтностi фiнансової дирекцiї, заступник фiнансового директора департаменту фiнансового 

облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї ТОВ "Голден Телеком", код ЄДРПОУ 19028202; 

начальник департаменту фiнансового облiку та звiтностi фiнансової дирекцiї ПАТ "КИЇВСТАР", 

код ЄДРПОУ 21673832; заступник директора фiнансового департаменту ПАТ "ДАТАГРУП", 

код ЄДРПОУ 31720260.  Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Iнформацiя про винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi в разi звiльнення, 

вiдсутня, оскiльки звiльнення не вiдбувалося. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради 

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) 

 27 

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

 АТ <СКМ>, 31227326, iнвестицiйний менеджер 

8. Опис 

 12.04.2018 р. рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" Муковніна 

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

за корисливі та посадові злочини не має. Муковнін С.О. є акціонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ".  

Перелік посад, які особа обіймала протягом 5-ти років: інвестиційний менеджер АТ "СКМ" код 

ЄДРПОУ 31227326; член Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", код ЄДРПОУ 21560766. 

Перелік займаних посад на інших підприємствах: член Наглядової Ради ПрАТ "Фарлеп-Інвест", 

19199961, 01011, м.Київ, провулокм Євгена Гуцала, 3; член Наглядової Ради ТОВ "ПЕРШИЙ 

УНІВЕРМАГ", 39326550, 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21. Інформація про 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені в разі звільнення, відсутня, оскільки 

звільнення не відбувалося. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1691981 X X 

у тому числі:  



довгостроковi кредити 23.08.2016 740668 7 18.12.2022 

короткостроковi кредити 23.08.2016 129043 7 18.12.2022 

Короткостроковi кредити 29.08.2011 822270 18,89 17.09.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 10051 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 10051 X X 

свiдоцтво№ 17/2/2014 (серiя U) 21.05.2014 10051 19,5 13.09.2020 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 279992 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2339139 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4321163 X X 

Опис Данi вiдповiдають Звiту про фiнансовий стан станом на 

31.03.2019р.  Iнформацiя по зобов'язанням за цiнними 

паперами (облiгацiями) наведена з урахуванням 

дисконтування та вiдсоткiв.  Iнформацiя  враховує 

довгостроковi та поточнi  забезпечення, доходи майбутнiх 

перiодiв, вiдображенi у рядках 1520; 1660; 1665 Звiту про 

фiнансовий стан. 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 мiсцевий 

трафiк та 

абонентська 

плата 

0 0 0 0 538321 35 

2 iнтернет 

послуги 

0 0 0 0 498778 32,4 

3 послуги, 

наданi 

iноземним 

операторам 

0 0 0 0 72458 4,7 

4 мiжмiський та 

мiжнародний 

трафiк 

0 0 0 0 168585 11 

5 оренда 

каналiв та 

плата за 

доступ до 

лiнiй 

фiксованого 

зв'язку 

0 0 0 0 26804 1,7 

6 операцiйна 

оренда 

активiв 

0 0 0 0 113533 7,4 

7 iншi 0 0 0 0 118747 7,7 

7 чистий дохiд 

вiд реалiзацiх 

продукцiї, в 

т.ч. експорт 

0 0 0 0 1537226 4,7 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на оплату працi та 

вiдрахування на соцiальнi заходи 

37 

2 знос основних засобiв 17 

3 комунальнi послуги 21 

4 матерiали 5 

5 послуги, наданi iноземним 

операторам 

4 

6 технiчне обслуговування та 

ремонт 

8 

 



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 

у поточному роцi товариством не приймалося. Листом вiд 12.01.2016р. № 0717 ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> повiдомило щодо вчинення 

наступних дiй з цiнними паперами ПАТ <Укртелеком>: 12.01.2016р. ПАТ <Фондова бiржа ПФТС> прийнято рiшення (№160112/00002 вiд 

12.01.2016р.) 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 14.01.2016р. № 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 13.01.2016р. про виключення акцiй ПАТ 

<Укртелеком> з бiржового реєстру ПАТ <Українська бiржа>, та переведенню 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 22.11.2012р. За звiтнiй перiод в обiгу перебувало - 18 726 248 

000 штук простих iменних акцiй ПАТ "Укртелеком", якi облiковуються в ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <ЕСУ> - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ <ЕСУ> є власником 17 376 189 488 акцiй, загальною номiнальною вартiстю 4 344 047 

372,00 грн., що складає 92,7906% вiд статутного фонду ПАТ <Укртелеком>. 

 

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 

4736986,3 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 звiтньому перiодi: з 13.03.2019 (20 вiдсотковий перiод). 

 

Спосiб розмiщення облiгацiй всiх серiй: вiдкрите публiчне. 

 

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

цiнними паперами.  

 

В звiтному перiоди вiдбувся викуп облiгацiй серiї Т в кiлькостi 2000 шт., загальною номiнальною вартiстю 100000000,0 грн., якi залишилися у 

емiтента. 

 

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>.  

 

 

03.02.2014 17/2/201

4 серiя 

U 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

UA4000179

410 

відсотко

ві 

50000 6000 Бездокумента

рні іменні 

300000000 19,5 Згiдно 

Проспекту 

емiсiї 

483733,57 13.09.2020 



фондового 

ринку 

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 у звiтньому перiодi: з 13.03.2019 (20 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

942 

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 звiтньому перiодi з 13.03.2019 (20 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>.  

 

 

 



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 України 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, вул. 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 

 

1. 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 випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

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 18 504 945 547 221 302 453 0 

Опис: 

34- ма депозитарними установами, на рахунках яких облiковуються 4354189 акцiї, iнформацiю не було розкрито. Кiлькiсть ЦП, обтяжених зобов'заннями - 17463426001 

(заблокованi для торгiв, заблокованi пiд забезпечення кредитiв, заблокованi власником пiд забезпечення виконання договiрних вiдносин (крiм тих, що блокуються на 

пiдставах, зазначених в iнших групах)). Кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено (шт.) вираховується наступним чином: кiлькiсть акцiй у випуску (шт) 

мiнус загальна кiлькiсть голосуючих акцiй (шт.). 





КОДИ 

Дата 31.03.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укртелеком" 
за ЄДРПОУ 21560766 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері проводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників: 19976 

Адреса, телефон: 01601 м. Київ, бульвар  Тараса Шевченка, буд. 18, (044) 235-93-10 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 159 017 175 989 

    первісна вартість 1001 655 414 683 940 

    накопичена амортизація 1002 ( 496 397 ) ( 507 951 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 267 134 256 536 

Основні засоби 1010 8 862 053 8 802 484 

    первісна вартість 1011 9 819 768 9 892 429 

    знос 1012 ( 957 715 ) ( 1 089 945 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 308 111 308 111 

    первісна вартість 1016 308 111 308 111 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 279 279 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 24 24 

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 103 800 568 248 

Усього за розділом I 1095 9 700 418 10 111 671 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 121 969 119 679 

Виробничі запаси 1101 74 151 74 219 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 47 818 45 460 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 367 159 440 515 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 90 623 93 451 

    з бюджетом 1135 9 274 1 922 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 3 113 0 

    з нарахованих доходів 1140 1 053 1 569 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 994 965 989 933 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 339 589 380 815 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 9 065 148 744 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    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 58 116 44 063 

Усього за розділом II 1195 1 991 813 2 220 691 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 2 046 628 2 129 726 

Баланс 1300 13 738 859 14 462 088 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4 681 562 4 681 562 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 8 177 384 8 156 724 

Додатковий капітал 1410 411 370 411 370 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 222 812 222 812 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3 421 985 -3 331 543 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 10 071 143 10 140 925 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 561 472 561 473 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 750 533 740 668 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 184 785 530 016 

Довгострокові забезпечення 1520 237 848 237 521 

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:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    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 1 734 638 2 069 678 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 822 167 822 270 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 113 915 129 144 

    товари, роботи, послуги 1615 406 920 386 709 

    розрахунками з бюджетом 1620 109 915 267 478 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 10 235 

    розрахунками зі страхування 1625 12 093 12 514 

    розрахунками з оплати праці 1630 50 813 54 663 

    одержаними авансами 1635 89 552 78 002 

    розрахунками з учасниками 1640 1 897 1 897 

    із внутрішніх розрахунків 1645 1 337 1 030 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 262 313 299 976 

Доходи майбутніх періодів 1665 12 041 13 763 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 50 115 184 039 

Усього за розділом IІІ 1695 1 933 078 2 251 485 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 13 738 859 14 462 088 

Примітки: - 

 

Керівник    Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   I.В. Куц 



КОДИ 

Дата 31.03.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укртелеком" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2019 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 537 226 1 536 470 

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 ( 1 047 294 ) ( 997 262 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 489 932 539 208 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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 108 192 77 457 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 232 472 ) ( 249 080 ) 

Витрати на збут 2150 ( 100 824 ) ( 99 374 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 51 156 ) ( 38 285 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 213 672 229 926 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 21 188 43 685 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 146 730 ) ( 86 946 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 70 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 88 130 186 595 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -18 348 -34 033 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 69 782 152 562 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 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 69 782 152 562 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 292 508 295 875 

Витрати на оплату праці 2505 505 924 479 407 

Відрахування на соціальні заходи 2510 104 502 97 660 

Амортизація 2515 200 779 151 802 

Інші операційні витрати 2520 328 033 359 257 

Разом 2550 1 431 746 1 384 001 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 18 726 248 000 18 726 248 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18 726 248 000 18 726 248 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,003700 0,008100 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,003700 0,008100 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: - 

 

Керівник    Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   I.В. Куц 



КОДИ 

Дата 31.03.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укртелеком" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2019 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 738 169 1 752 849 

Повернення податків і зборів 3005 56 78 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 239 254 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 239 2 282 

Надходження від повернення авансів 3020 47 335 3 539 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 116 980 103 344 

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 6 756 5 755 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 425 552 ) ( 476 419 ) 

Праці 3105 ( 384 230 ) ( 393 316 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 99 417 ) ( 93 310 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 310 927 ) ( 429 923 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 290 701 ) ( 187 218 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 544 ) ( 3 413 ) 

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 ( 51 503 ) ( 46 563 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 346 900 237 939 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 32 273 764 



    необоротних активів 3205 2 358 7 853 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 073 9 577 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 429 2 033 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 77 927 ) 

    необоротних активів 3260 ( 134 681 ) ( 122 840 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 82 462 ) ( 320 160 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -211 251 -227 700 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 53 540 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 390 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 100 000 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 42 732 ) ( 82 178 ) 

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 підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -89 192 -81 788 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 46 457 -71 549 

Залишок коштів на початок року 3405 340 308 272 289 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -5 172 -3 977 

Залишок коштів на кінець року 3415 381 593 196 763 

 

Керівник    Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   I.В. Куц 



КОДИ 

Дата 31.03.0209 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укртелеком" за ЄДРПОУ 21560766 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2019 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 4 681 562 8 177 384 411 370 222 812 -3 421 985 0 0 10 071 143 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 4 681 562 8 177 384 411 370 222 812 -3 421 985 0 0 10 071 143 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 69 782 0 0 69 782 

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 асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 -20 660 0 0 20 660 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -20 660 0 0 90 442 0 0 69 782 

Залишок на кінець року  4300 4 681 562 8 156 724 411 370 222 812 -3 331 543 0 0 10 140 925 

 

Керівник    Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   I.В. Куц 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
У першому кварталi 2019 р. доходи вiд iнтернет-послуг збiльшилися на 8,5%, загальний дохiд 

компанiї зрiс на 3%. Дохiд ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"  в I кварталi 2019 року склав 1,665 млрд. грн., 

що на 3 % бiльше, нiж рiк тому. Дохiд вiд телекомунiкацiйних послуг залишається стабiльним i 

становить майже 1,416 млрд. грн. EBITDA ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" склала майже 427 млн. грн, 

що на 11% бiльше, нiж рiк тому. Маржа EBITDA зросла на 2 п. п. та склала 26%. Приватним 

абонентам надано послуг на понад 922 млн. грн., бiзнес-споживачам - на близько 348 млн. грн. 

Продовжують зростати надходження вiд надання послуг iнтернету та передачi даних. За рiк 

вони збiльшилися на 8,5 % до 488 млн. грн. Це зростання повнiстю компенсує зменшення 

доходiв вiд фiксованої телефонiї, якi в свою чергу складають майже 726 млн. грн.  

 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" розширив географiю оптичного iнтернет-покриття. За технологiєю 

GPON оператор пiдключив 17 сiл у Хмельницькiй, Житомирськiй, Чернiвецькiй, Харкiвськiй, 

Луганськiй та Рiвненськiй областях. Загалом iнтернетом вiд Укртелекому користуються у майже 

2,3 тис. населених пунктах України. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" продовжує реалiзовувати проекти 

для задоволення потреб бiзнес-споживачiв. За рiк на 35% зросла кiлькiсть пiдключень до 

"Хмарної АТС", до майже 19 тисяч лiнiй. Удвiчi побiльшало користувачiв послуги захисту вiд 

DDoS-атак. Кiлькiсть екранiв у закладах HoReCa, пiдключених до "TV Бiзнес", зросла до понад 

1,4 тисячi. Спiльно з об'єднаними територiальними громадами (ОТГ) триває розбудова оптичної 

iнфраструктури в регiонах. Загалом у першому кварталi до оптичного iнтернету вiд 

Укртелекому пiдключено понад 50 медичних закладiв та 11 ОТГ. Цi дiї позитивно вплинули на 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, що вiдображенi в квартальнiй 

звiтностi Товариства. 

 

Пiд час проведення виборiв Президента України ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" традицiйно надавав 

центральнiй, окружним та дiльничним виборчим комiсiям телекомунiкацiйнi послуги. Було 

створено мережу передачi даних для зв'язку мiж ЦВК та 199 ОВК. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

забезпечив стабiльну роботу дiючої мережi передачi даних для близько 700 регiональних органiв 

адмiнiстрування АIС "Державний реєстр виборцiв", розпорядником якого є ЦВК. Крiм того, 

було задiяно 10,5 тисяч лiнiй фiксованої телефонiї. 

 

Порiвняно з попереднiм роком у I кварталi 2019 року зросли iнвестицiї у розвиток 

телекомунiкацiйної iнфраструктури. Їх обсяг склав 127 млн грн, що на 54 % бiльше, нiж рiк 

тому.  

 

Також у I кварталi 2019 року ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" перерахував 410 млн. грн. податкiв до 

бюджетiв усiх рiвнiв. 

 

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; посилення конкуренцiї на ринку послуг швидкiсного доступу до Iнтернет та подальше 

зменшення ARPU внаслiдок жорсткої цiнової конкуренцiї; зменшення попиту на послуги; 

проведення АТО. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Промiжна фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" за перший квартал 2019 року пiдготовлена 

вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан 

активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi 

перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, 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".  

 


