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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). 

 

Генеральний директор    Курмаз Ю.П. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Організаційно-правова форма: 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. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2021, протокол № 914. 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://ukrtelecom.ua/about/accounting/r

egulyarna-richna-informatsiya/2020/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

У рiчнiй iнформацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (рiчному звiтi) за 2020 р. вiдсутня наступна 

iнформацiя: 

13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, оскiльки у звiтному перiодi 

вiдповiдних змiн не вiдбувалось; 

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, оскiльки у 

звiтному перiодi вiдповiдних змiн не вiдбувалось; 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, оскiльки у звiтному перiодi 

вiдповiдних змiн не вiдбувалось; 

17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 

публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 

бiржового реєстру в частинi : 3) iнформацiї про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 

iнформацiї про похiднi цiннi папери емiтента; 5) iнформацiї про забезпечення випуску 



боргових цiнних паперiв; 6) iнформацiї про придбання власних акцiй емiтентом протягом 

звiтного перiоду, оскiльки у звiтному перiодi такi цiннi папери не випускалися Товариством та 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" не здiйснювало придбання власних акцiй; 

18. 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; 

20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента, оскiльки працiвники ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" не володiють акцiями в такому розмiрi; 

23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами, оскiльки у 

звiтному перiодi дивiденди не нараховувались; 

25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, оскiльки в звiтному перiодi такi рiшення не приймалися; 26. Iнформацiя вчинення 

значних правочинiв, оскiльки такi правочини в звiтному перiодi не вчинялися;  

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки 

такi правочини в звiтному перiодi не вчинялися;  

28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки такi 

правочини не вчинялися в звiтному перiодi; 

31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

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

борговi цiннi папери Товариства у звiтному перiодi не випускались; 

33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента, оскiльки у емiтента вiдсутня iнформацiя про укладення 

таких договорiв; 

34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом, оскiльки у звiтному перiодi такi договори та/або 

правочини не укладалися; 

36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, оскiльки ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" у звiтному 

перiодi не здiйснювався випуск iпотечних облiгацiй (не є емiтентом iпотечних облiгацiй); 

37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 1) iнформацiя про розмiр 

iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру  

iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного  

покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв 

у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 

покриття; 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 5) вiдомостi щодо пiдстав 

виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне 

покриття станом на кiнець звiтного року; 38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених 

боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття; 

39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв; 40.Iнформацiя щодо реєстру iпотечних 

активiв, оскiльки ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" у звiтному перiодi не здiйснювався випуск iпотечних 

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

41. Основнi вiдомостi про ФОН; 42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 43. 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; 44. Розрахунок вартостi чистих 

активiв ФОН; 45. Правила ФОН - цiннi папери - сертифiкати фонду операцiй з нерухомiстю 

(сертифiкати ФОН), оскiльки ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.12.1993 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 4681562000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 16102 

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

 61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA073348510000000000260082510 

3) поточний рахунок 

 UA073348510000000000260082510 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA073348510000000000260082510      

6) поточний рахунок 

 UA073348510000000000260082510      

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

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, 

001141 28.02.2019 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi зв'язку та 

iнформатизацiї 

27.02.2024 



Львiв 

Опис 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

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 

питаньрегулювання зв'язку 

України 

13.12.2020 

Опис 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

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, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

зв'язку таiнформатизацiї 

17.09.2020 

Опис 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

Надання послуг з технiчного 

обслуговування i експлуатацiї 

мереж ефiрного телемовлення 

на територiї м. Київ, Київської, 

Тернопiльської, Львiвської, 

Закарпатської, Житомирської 

областей 

АЕ № 522083 10.06.2015 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

зв'язку та iнформатизацiї 

30.08.2020 

Опис 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

Надання послуг фiксованого 

мiсцевого телефонного зв'язку 

звикористанням безпроводового 

доступу iз застосуванням 

технологiї DECT з правом 

технiчного обслуговування 

таексплуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i 

надання в користування каналiв 

ДЛ № 000190 01.02.2016 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

зв'язку таiнформатизацiї 

02.05.2021 

Опис Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 



України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

Надання послуг телефонного 

зв'язку (крiм вiдомчих 

об'єктiв)-мiсцевого з правом 

створення власної мережi 

ємнiстю понад1000 

абонентських номерiв навсiй 

територiї України 

ДЛ № 000396 13.04.2016 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

зв'язку таiнформатизацiї 

02.04.2021 

Опис 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

Лiцензiя на провадження 

господарської дiяльностi з 

надання послуг у галузi 

криптографiчного захисту 

iнформацiї (крiм послуг 

цифрового пiдпису) та 

технiчного захисту iнформацiїза 

перелiком, що визначається 

КМУ, в частинi постачання, 

монтаж 

Витяг знаказу* 07.08.2019 Адмiнiстрацiя 

Державноїслужби 

спецiального зв'язку тазахисту 

iнформацiї України 

 

Опис 

*Витяг з наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального зв'язку 

та захисту iнформацiї України вiд 07.08.2019 №434. 

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

Лiцензiя на провадження 

господарської дiяльностi 

знадання послуг у галузi 

криптографiчного захисту 

iнформацiї (крiм послуг 

цифрового пiдпису) 

татехнiчного захисту iнформацiї 

за перелiком, що визначається 

КМУ, в частинi оцiнювання 

захищеностi 

Витяг 

знаказу** 

29.07.2019 Адмiнiстрацiя 

Державноїслужби 

спецiального зв'язку тазахисту 

iнформацiї України 

 

Опис 

**Витяг з наказу Адмiнiстрацiї Державної служби спецiального 

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

Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв 

України щодо скорочення перелiку видiв господарської дiяльностi, що 

пiдлягають лiцензуванню" № 102-IX вiд 18.09.2019 р. скасовано 

лiцензування у сферi телекомунiкацiй. Рiшення про анулювання 

ранiше виданих лiцензiй Товариством не приймалося. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших 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 

 

1) Найменування 

 ДП у формi ТОВ "Укртел Глобал ГмбХ", Нiмеччина 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 НRВ86240 

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. 

 

 

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 

 

1) Найменування 

 ПрАТ "ЕЛСАКОМ-УКРАЇНА" 

2) Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24589670 

4) Місцезнаходження 

 01030, м. Київ, бул. Тараса 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. 

 

 



13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

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 

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

achelkan@ukrtelecom.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, визначенi законодавством України та 

внутрiшнiми документами Товариства. Дiяльнiсть Корпоративного Секретаря 

регулюється чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням 

про Наглядову раду Товариства. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕЙТИНГОВЕ 

АГЕНТСТВО "IВI-РЕЙТИНГ" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 28.12.2020 

uaBBB 

Опис 
Довгостроковий кредитний рейтинг за Нацiональною 

рейтинговою шкалою 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 



 ВIННИЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21050, Вінницька обл., - р-н, мiсто Вiнниця, вулиця Соборна, будинок 10 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ВОЛИНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43005, Волинська обл., - р-н, мiсто Луцьк, проспект Василя Мойсея, будинок 2 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 



засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 КРИМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 95000, - р-н, мiсто Сiмферополь, вулиця Олександра Невського, будинок 2 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЛУГАНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 91016, Луганська обл., - р-н, мiсто Луганськ, вулиця Коцюбинського, будинок 1 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 



дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЛЬВIВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79007, Львівська обл., - р-н, мiсто Львiв, вулиця Дорошенко, будинок 43 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 МИКОЛАЇВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 54001, Миколаївська обл., - р-н, мiсто Миколаїв, вулиця Адмiральська, будинок 



27/3 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ОДЕСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65023, Одеська обл., - р-н, мiсто Одеса, вулиця Коблевська, будинок 39 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 



сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ПОЛТАВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36000, Полтавська обл., - р-н, мiсто Полтава, вулиця Соборностi, будинок 33 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування  iнформацiйних  i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних  та 

комутацiйного  устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 РIВНЕНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33028, Рівненська обл., - р-н, мiсто Рiвне, вулиця Мiцкевича, будинок 2 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 



радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40030, Сумська обл., - р-н, мiсто Суми, вулиця Iллiнська, будинок 2 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ТЕРНОПIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46001, Тернопільська обл., - р-н, мiсто Тернопiль, вулиця В'ячеслава Чорновола, 

будинок 4 

3) Опис 



 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ХАРКIВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61010, Харківська обл., - р-н, мiсто Харкiв, вулиця Нетiченська Набережна, 

будинок 8 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 



надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЧЕРКАСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18000, Черкаська обл., - р-н, мiсто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 

будинок 34 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЧЕРНIГIВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14000, Чернігівська обл., - р-н, мiсто Чернiгiв, проспек Перемоги, будинок 76 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 



радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЧЕРНIВЕЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 58002, Чернівецька обл., - р-н, мiсто Чернiвцi, вулиця Унiверситетська, будинок 

3 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКА МIСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01033, - р-н, мiсто Київ, вулиця Антоновича, будинок 40 

3) Опис 



 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49101, Дніпропетровська обл., - р-н, мiсто Днiпро, вулиця Херсонська, будинок 

26 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 



надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ДОНЕЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 83001, Донецька обл., - р-н, мiсто Донецьк, проспект Комсомольський, будинок 

22 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЖИТОМИРСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10014, Житомирська обл., - р-н, мiсто Житомир, вулиця Київська, будинок 20 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 



радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЗАКАРПАТСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 88000, Закарпатська обл., - р-н, мiсто Ужгород, площа Кирила i Мефодiя, 

будинок 4 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ЗАПОРIЗЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69005, Запорізька обл., - р-н, мiсто Запорiжжя, вулиця Кам'яногiрська, будинок 

10 



3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76014, Iвано-Франкiвська обл., - р-н, мiсто Iвано-Франкiвськ, вулиця Сахарова 

Академiка, будинок 32 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 



сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29001, Хмельницька обл., - р-н, мiсто Хмельницький, вулиця Володимирська, 

будинок 68 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 

1) Найменування 

 ХЕРСОНСЬКА ФIЛIЯ ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 73013, Херсонська обл., - р-н, мiсто Херсон, вулиця Кримська, будинок 124А 

3) Опис 

 Функцiї, якi виконує фiлiя: надання телекомунiкацiйних послуг, в т.ч. послуг фiксованого 

телефонного зв'язку з використанням безпроводового доступу до телекомунiкацiйної мережi, 

послуг рухомого (мобiльного зв'язку), послуг цифрового телебачення, iнших послуг 

мультисервiсних мереж та iнших телекомунiкацiйних додаткових (супутнiх) послуг; 

будiвництво та технiчне обслуговування мереж ефiрного теле- та радiомовлення i проводового 

радiомовлення в межах промислової експлуатацiї, супутникового зв'язку, транспортних, 

телекомунiкацiйних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та iнших 

телекомунiкацiйних мереж, надання в користування каналiв електрозв'язку; здiйснення 

дiяльностi у сферi телекомунiкацiй з надання послуг з технiчного обслуговування та 



експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж, мереж ефiрного телемовлення, ефiрного 

радiомовлення, проводового радiомовлення та телемереж; розробка планiв розвитку 

телекомунiкацiйних мереж та їх реалiзацiя, здiйснення проектування, фiнансування, 

будiвництва, ремонту, реконструкцiї, технiчного переоснащення об'єктiв телекомунiкацiй, 

житлових, громадських, виробничих та iнженерних споруд; виконання топографiчно- 

геодезичних робiт, надання послуг та виконання робiт протипожежного призначення; монтаж 

обслуговування iнформацiйних i комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та 

комутацiйного устаткування; розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем i 

засобiв технiчного захисту iнформацiї надання послуг в галузi технiчного захисту iнформацiї; 

проектнi, вишукувальнi, будiвельно-монтажнi, ремонтно-будiвельнi, пiдряднi та iншi роботи в 

сферi будiвництва та реконструкцiї виробничих будiвель, пусконалагоджувальнi роботи; 

надання посередницьких, агентських, дилерських, дистриб'юторських послуг; надання 

iнформацiйних, iнформацiйно-довiдкових послуг юридичним та фiзичним особам; рекламна 

дiяльнiсть; оптова та роздрiбна торгiвля; будь-якi операцiї з нерухомим майном; приймання 

платежi за наданi послуги. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 826/18290/15 Окружний 

адмiнiстративний 

суд м.Києва 

ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

ОВП ДПС - про скасування ППР та рiшення 

про застосування штарфних 

санкцiй на суму 240806159 грн. 

1 iнстанцiя - 

позовнi вимоги 

частково 

задоволенi 

13.06.16; 2 

iнстанцiя - 

вимоги ПАТ 

частково 

задоволенi 

27.10.16. 3 

iнстанцiя: щодо 

частини вимог 

рiшеннями ВС у 

справi розгляд 

закiнчено; iнша 

частина вимог - 

на новий 

розгляд в суд 1 

iнстанц. 

Опис: 

Продовження рядка "стан розгляду справи": 1 iнстанцiя - триває розгляд, призначено експертизу. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 ППР № 0002374406, 

24.02.2020 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДПС України 

штраф за 

несвоєчасну 

реєстрацiю 

податкових 

накладних/розрахун

кiв коригування 

Оскаржується в судi 

Опис: 

- 

2 ППР № 

3313/15-32-04-13-21/

21560766, 17.12.2020 

ГУ ДПС в Одеськiй 

обл. 

штраф за 

несвоєчасну сплату 

земельного податку 

Сплачено 

Опис: 

- 

3 ППР №0061835730, 

11.08.2020 

ГУ ДПС у 

Днiпропетровськiй 

обл. 

штраф за 

несвоєчасну подачу 

декларацiї з податку 

на нерухоме майно 

Сплачено 

Опис: 

- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У звiтньому перiодi центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" є 

Корпоративний центр, який знаходиться за адресою: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 18. Вiдповiдно 

до структури, фiлiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" пiдпорядкованi директору ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ": 

пiдпорядкованi фiлiї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кримська, Луганська, Львiвська, Миколаївська, Одеська, 

Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Київська мiська фiлiя. На виконання рiшення Наглядової 

Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" щодо затвердження органiзацiйної структури ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" (протокол вiд 01.10.2014 р.№ 226) введено в дiю органiзацiйну структуру: 

захiдного макрорегiону у складi: Львiвської фiлiї - керуючої; Волинської, Рiвненської, 

Тернопiльської, Хмельницької, Закарпатської, Iвано-Франкiвської, Чернiвецької фiлiй; 

центрального макрорегiону у складi: Київської мiської фiлiї - керуючої; Житомирської, 

Чернiгiвської, Вiнницької, Черкаської фiлiй; схiдного макрорегiону у складi: Харкiвської фiлiї - 

керуючої; Сумської, Полтавської фiлiй; Днiпровського макрорегiону у складi: 

Днiпропетровської фiлiї - керуючої; Кiровоградської, Запорiзької фiлiй; пiвденного 

макрорегiону у складi: Одеської фiлiї - керуючої; Миколаївської, Херсонської фiлiй. У 2020 роцi 

лiквiдовано Кiровоградську фiлiю ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Операцiйну дiяльнiсть на територiї 

Кiровоградської областi здiйснює Днiпропетровська фiлiя. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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



програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Статистична звiтнiсть по формi 1 ПВ за 2020 рiк: середньооблiкова чисельнiсть штатних 

працiвникiв облiкового складу, осiб - 15 786 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв 

та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 316; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на 

умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 181; фонд оплати працi штатних 

працiвникiв, млн.грн. (з одним десятковим знаком) - 1934,8 млн. грн.; 

Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або 

зменшення вiдносно попереднього року: 1,05% - збiльшився. 

В 2020 було реалiзовано 2861 факт навчання за наступними напрямками: розвиток 

управлiнських компетенцiй - 979; розвиток корпоративних компетенцiй - 671; навчання 

навичкам продажiв В2С - 617, навчання навичкам продажiв В2В - 138; технiчне та навчання IT - 

320; зовнiшне навчання за потребою - 136.  Було проведено 2004 вебiнарiв. Дистанцiйно було 

навчано - 8172 неунiкальнiх учаснiкiв. Загалом у 2020 роцi кiлькiсть фактiв навчання склала - 

11033. 

 

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

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

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

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" є учасником УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ОПЕРАТОРIВ ЗВ'ЯЗКУ 

"ТЕЛАС" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 24725145); мiсцезнаходження: Україна, 

03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3. 

Мета й основнi завдання Асоцiацiї "Телас": Асоцiацiя "Телас" (зареєстрована як юридична особа 

6 березня 1997 року) - незалежна добровiльна органiзацiя, яка об'єднує пiдприємства, дiяльнiсть 

яких пов'язана з розвитком та функцiонуванням ринку телекомунiкацiйних послуг - посiдає нинi 

одне з провiдних мiсць серед iнших об'єднань операторiв та провайдерiв зв'язку в Українi. Її 

учасники надають послуги обсягом понад 80% вiд загального обсягу телекомунiкацiйних послуг 

країни. Переважна бiльшiсть пропозицiй Асоцiацiї, вироблених її учасниками у ходi спiльних 

дискусiй та обговорень, враховується законодавчими та виконавчими органами влади пiд час 

розробки та ухвалення законiв, нормативних актiв та керiвних документiв. 

Спiвпраця Асоцiацiї з Комiтетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформацiї, 

Державною службою спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України та Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї надає 

можливiсть створення сприятливих органiзацiйних та економiчних умов дiяльностi операторiв, 

подальшому розвитку ринку телекомунiкацiй та його лiбералiзацiї. 

Основною метою Асоцiацiї є здiйснення захисту прав та законних iнтересiв операторiв зв'язку 

України, пiдтримка умов їхнього розвитку, сприяння реформуванню галузi зв'язку та розвитку 

ринку телекомунiкацiй. 

Головними завданнями Асоцiацiї є: захист прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї в рiзноманiтних 

органiзацiях, у тому числi мiжнародних; пiдтримка дiлового спiвробiтництва мiж членами 

Асоцiацiї; сприяння проведенню наукових дослiджень та реалiзацiї практичних заходiв з 

лiбералiзацiї ринку телекомунiкацiйних послуг; участь у пiдготовцi, розробцi та експертизi 

проектiв законiв, iнших нормативних актiв з питань телекомунiкацiй; сприяння встановленню 

дiлових контактiв мiж операторами зв'язку, з iноземними партнерами для залучення в Україну 

прогресивних технологiй, iноземних iнвестицiй, передового досвiду; сприяння формуванню 

прийнятного для операторiв економiчного середовища; органiзацiя консультативної роботи в 

iнтересах членiв Асоцiацiї; надання iнформацiйної пiдтримки членам Асоцiацiї. 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" безстроковий учасник УКРАЇНСЬКОЇ АСОЦIАЦIЇ ОПЕРАТОРIВ 

ЗВ'ЯЗКУ "ТЕЛАС". Вплив на господарську дiяльнiсть емiтента вiдсутнiй. 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" є учасником "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БIЗНЕС АСОЦIАЦIЇ" (iдентифiкацiйний 

код юридичної особи: 31811085); мiсцезнаходження юридичної особи: Україна, 01029, мiсто 



Київ, вул. Московська (Печерський р-н), будинок 8, корпус 7. 

Асоцiацiя була заснована в 1999 роцi за пiдтримки Європейської Комiсiї в Українi. Об'єднуючи 

бiльш нiж 1000 компанiй, Європейська Бiзнес Асоцiацiя є однiєю з наймасштабнiших спiльнот 

бiзнесу, якi працюють на українському ринку. 

Сфери дiяльностi: захист iнтересiв iноземних та вiтчизняних iнвесторiв на найвищому 

державному рiвнi; сприяння спiвпрацi компанiй-членiв i налагодження тiсних контактiв мiж 

ними; допомога пiдприємствам у розвитку на українському ринку, включаючи можливостi PR; 

забезпечення компанiй-членiв комплексною iнформацiєю про те, що вiдбувається в країнi та її 

регуляторному полi. 

Європейська Бiзнес Асоцiацiя допомагає бiзнесу охопити всю країну завдяки зв'язкам мiж 

офiсами, що розташованi в Днiпрi, Києвi, Львовi, Одесi та Харковi. Донецькi компанiї 

представленi Робочою групою пiдтримки бiзнесу в АТО. 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" безстроковий учасник "ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БIЗНЕС АСОЦIАЦIЇ". Вплив 

на господарську дiяльнiсть емiтента вiдсутнiй. 

 

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

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

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

діяльності 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" не здiйснює спiльну дiяльнiсть. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" з боку третiх осiб не надходило. 

 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Новi та змiненi стандарти 

У поточному роцi Компанiя набули чинностi ряд стандартiв МСФЗ та поправок до них, а також 

тлумачення, виданi Комiтетом мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("IASB"), якi є 

обов'язковими для застосування у 2020 роцi: 

Застосування вищезазначених змiн до МСФЗ та тлумачень не мали суттєвого впливу на окрему 

фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

Дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнiми пiдприємствами є суб'єкти господарювання, що контролюються Компанiєю. 

Контроль iснує тодi, коли Компанiя має повноваження, безпосередньо чи опосередковано, 

керувати фiнансовою та операцiйною полiтикою суб'єкта господарювання для отримання вигiд у 

результатi його дiяльностi. Iнвестицiї в дочiрнi компанiї облiковуються за собiвартiстю. 

Частки участi в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi 

Частки участi Компанiї в об'єктах iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi, 

складаються з часток участi у капiталi асоцiйованих пiдприємств. 

Асоцiйованi пiдприємства - це суб'єкти господарювання, в яких Компанiя має суттєвий вплив на 

фiнансову та операцiйну полiтику, проте не контролює її або не має спiльного контролю над 

нею. Вважається, що суттєвий вплив iснує у випадках, коли Компанiї належить вiд 20% до 50% 

прав голосу в iншому суб'єктi господарювання.  

Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом участi в капiталi i спочатку 

визнаються за первiсною вартiстю. Вартiсть iнвестицiї включає витрати на проведення операцiї.  

Фiнансова звiтнiсть включає частку Компанiї у прибутку чи збитку та iншому сукупному доходi 

об'єктiв iнвестицiй, облiкованих за методом участi в капiталi, пiсля коригувань для приведення 

їх облiкової полiтики у вiдповiднiсть облiковiй полiтицi Компанiї з дати, коли розпочинається 



суттєвий вплив, до дати, коли такий вплив припиняється.  

Якщо частка Компанiї у збитках перевищує її частку у капiталi об'єкта iнвестицiй, облiкованого 

за методом участi в капiталi, балансова вартiсть такої частки у капiталi, включаючи будь-якi 

довгостроковi iнвестицiї, зменшується до нуля з припиненням визнання подальших збиткiв, крiм 

випадкiв, коли Компанiя має зобов'язання або здiйснила платежi вiд iменi об'єкта iнвестицiй.  

Операцiї в iноземних валютах та залишки за такими операцiями 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються у гривнi за курсом обмiну, встановленим на 

дату операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату 

звiтностi, перераховуються у гривнi за курсами обмiну, встановленими на цю дату. Прибутки 

або збитки вiд курсових рiзниць за монетарними статтями являють собою рiзницю мiж 

амортизованою вартiстю, вираженою в функцiональнiй валютi на початок перiоду та 

скоригованою з урахуванням ефективної процентної ставки i виплат протягом перiоду, та 

амортизованою вартiстю, вираженою в iноземнiй валютi за курсом обмiну на кiнець звiтного 

перiоду.  

Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю, перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на 

дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, 

якi вiдображаються за iсторичною вартiстю, перераховуються за курсом обмiну на дату 

первiсної операцiї. 

Курсовi рiзницi, що виникають у результатi перерахування, вiдображаються у звiтi про 

фiнансовi результати. 

Фiнансовi iнструменти 

Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов'язання у балансi (звiтi про фiнансовий стан), коли 

вона стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструмента. Фiнансовi 

активи та фiнансовi зобов'язання представленi грошовими коштами та їх еквiвалентами, чистою 

торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю, поточними фiнансовими iнвестицiями, 

банкiвськими кредитами, випущеними облiгацiями, торговельною та iншою кредиторською 

заборгованiстю. Облiкова полiтика щодо первiсного визнання та подальшого облiку фiнансових 

iнструментiв розкриваються у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, що наведенi нижче. 

Первiсне визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань здiйснюється за справедливою 

вартiстю, окрiм дебiторської заборгованостi по договорах з клiєнтами, яка первiсно визнається 

за номiнальною вартiстю у вiдповiдностi до МСФЗ 15. Витрати на операцiю, що прямо 

вiдносяться до придбання або випуску фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань (крiм 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток) додаються або вираховуються з справедливої вартостi фiнансових 

активiв або фiнансових зобов'язань. Витрати на операцiю, якi пов'язанi з придбанням або 

випуском фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, що облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток, визнаються негайно через звiт про прибутки та збитки. 

Фiнансовi активи 

Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються в залежностi вiд класифiкацiї 

фiнансового iнструменту за амортизованою собiвартiстю або справедливою вартiстю. 

Класифiкацiя фiнансових активiв 

Борговi фiнансовi iнструменти, якi вiдповiдають наступним критерiям, оцiнюються в 

подальшому за амортизованою собiвартiстю (ця категорiя є найбiльш суттєвою для Компанiї): 

" фiнансовий актив утримується в межах бiзнес-моделi, метою якої є отримання договiрних 

грошових потокiв;  

" договiрнi умови за таким фiнансовим активом передбачають отримання в певнi дати 

грошових потокiв, якi є суто виплатами основної суми та вiдсоткiв на непогашену частку 

основної суми. 

Борговi фiнансовi iнструменти, якi вiдповiдають наступним умовам, в подальшому 

облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд: 



" фiнансовий актив утримується в межах бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;  

" договiрнi умови за фiнансовим активом генерують у визначенi дати грошовi потоки, якi є 

суто виплатами основної суми та вiдсоткiв на непогашену частку основної суми. 

Всi iншi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Фiнансовi активи за амортизованою собiвартiстю оцiнюються з використанням методу 

ефективного вiдсотка та пiдлягають оцiнцi на предмет знецiнення. 

Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi боргового 

iнструменту та розподiлу процентного доходу на вiдповiднi перiоди. 

Амортизована собiвартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється 

при первiсному визнаннi за вирахуванням погашення основної суми, плюс накопичена 

амортизацiя будь-якої рiзницi мiж первiсною визнаною сумою та сумою погашення iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка до коригування на резерв пiд знецiнення. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за всiма борговими iнструментами, окрiм 

тих, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Резерв 

визначається як рiзниця мiж усiма договiрними грошовими потоками за договором, та всiма 

грошовими потоками, якi Компанiя розраховує отримати, дисконтована за початковою 

ефективною вiдсотковою ставкою. Сума очiкуваних кредитних збиткiв переглядається на кожну 

звiтну дату, щоб вiдобразити змiни кредитного ризику з моменту первiсного визнання 

вiдповiдного фiнансового iнструменту. 

Для торговельної дебiторської заборгованостi та контрактних активiв Компанiя застосовує 

спрощений пiдхiд до обчислення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Компанiя не вiдстежує 

змiни кредитного ризику, натомiсть резерв розраховується за весь строк заборгованостi, та 

переоцiнюється на кожну звiтну дату. Компанiя створила матрицю резервiв, яка базується на 

iсторичних показниках кредитних збиткiв, скоригованих на ефект майбутнiх змiн економiчного 

середовища, що матимуть вплив на дебiторiв. 

Для всiх iнших фiнансових iнструментiв Компанiя визнає резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки 

на весь строк фiнансового iнструменту лише у випадку, коли з моменту первiсного визнання 

вiдбулося значне збiльшення кредитного ризику. Якщо кредитний ризик з моменту первiсного 

визнання фiнансового активу значно не зрiс, Компанiя оцiнює резерв за цим фiнансовим 

iнструментом у сумi, що вiдповiдає очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв. 

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї фiнансового активу представляють собою очiкуванi 

кредитнi втрати, якi будуть наслiдком усiх можливих подiй дефолту протягом очiкуваного 

строку дiї фiнансового iнструменту. На вiдмiну вiд очiкуваних кредитних збиткiв (ОКЗ) за весь 

строк дiї, 12-мiсячнi ОКЗ представляють частку очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї, 

обумовлену подiями дефолту за фiнансовим iнструментом, що є можливими протягом 12 мiсяцiв 

пiсля звiтної дати. 

Значне зростання кредитного ризику 

Оцiнюючи, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного збiльшення з 

моменту первiсного визнання, Компанiя порiвнює ризик настання дефолту (невиконання 

зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за 

фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання. При цьому Компанiя враховує 

кiлькiсну та якiсну обгрунтовану та аргументовану iнформацiю, включаючи iсторичний досвiд 

та перспективну iнформацiю, яка є доступною без надмiрних витрат або зусиль. 

Перспективна iнформацiя включає в себе прогнознi данi галузей, в яких боржники Компанiї 

здiйснюють свою операцiйну дiяльнiсть, отриманi зi звiтiв економiчних експертiв, фiнансових 

аналiтикiв, державних органiв, а також аналiз рiзних зовнiшнiх джерел фактичної та 

прогнозованої економiчної iнформацiї, що стосуються операцiй Компанiї. 

Незважаючи на результат описаної вище оцiнки, Компанiя використовує базове припущення, що 

кредитний ризик за фiнансовим iнструментом зазнав значного зростання у разi прострочення 



договiрних платежiв бiльш нiж на 30 днiв приймається припущення, якщо тiльки Компанiя не 

має обгрунтованої iнформацiї, яка свiдчить про iнше. 

Визначення дефолту 

Компанiя вважає, що дефолт (подiя невиконання зобов'язань) настає, коли фiнансовий актив 

прострочений понад 90 днiв, якщо Компанiя не володiє iншою обгрунтованою iнформацiю, щоб 

продемонструвати, що критерiй з бiльш тривалими показниками невиконання зобов'язань є 

бiльш прийнятним. Компанiя списує фiнансовий актив тодi, коли є iнформацiя, що свiдчить про 

те, що боржник переживає серйознi фiнансовi труднощi i немає реальної перспективи отримання 

вiдшкодування, наприклад, коли боржник перебуває у процесi лiквiдацiї або iнiцiював процес 

банкрутства, або, у випадку дебiторської заборгованостi - коли суми простроченi за три роки, 

залежно вiд того, що вiдбулося ранiше. Списанi фiнансовi активи все ще можуть пiдлягати 

стягненню згiдно процедур, прийнятих Компанiєю. Будь-якi здiйсненi стягнення визнаються у 

складi прибутку чи збитку. 

Кредитно-знецiненi фiнансовi активи 

Фiнансовий актив є кредитно-знецiненим, якщо сталась (стались) одна подiя або декiлька подiй, 

що негативно впливають на оцiнюванi майбутнi грошовi потоки вiд такого фiнансового активу. 

До доказiв кредитного знецiнення належать наявнi данi про такi подiї: 

" значнi фiнансовi труднощi емiтента чи позичальника; 

" порушення договору, на кшталт дефолту або прострочення; 

" надання кредитором (кредиторами) позичальника поступки (поступок) iз економiчних чи 

договiрних причин у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника, можливiсть надання яких 

в iншому випадку кредитор (кредитори) не розглядали б; 

" зростання ймовiрностi оголошення позичальником банкрутства або iншої фiнансової 

реорганiзацiї; або 

" зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв. 

Для кредитно-знецiнених фiнансових iнструментiв, очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї 

включаються до ефективної ставки при виникненнi. Будь-якi змiни у очiкуваних кредитних 

збитках за весь строк дiї, якi спочатку включаються до вiдкоригованої на кредитний ризик 

ефективної ставки вiдсотка, коригуються через прибуток або збиток. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовий актив в той момент, коли вона втрачає передбаченi 

договором права на потоки грошових коштiв за цим фiнансовим активом, або коли вона передає 

права на отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв в результатi здiйснення 

угоди, в якiй iншiй сторонi передаються практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом 

власностi на цей фiнансовий актив, або в якiй Група нi передає, нi зберiгає значну частину всiх 

ризикiв i вигод, пов'язаних з правом власностi на цей фiнансовий актив, але не зберiг контроль 

над фiнансовим активом. 

Фiнансовi зобов'язання 

Первiсне визнання та оцiнка 

Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть, 

кредити та позики та зобов'язання з оренди. 

Усi фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю та згодом 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю за методом ефективного вiдсотка. 

Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового 

зобов'язання та розподiлу процентних витрат за вiдповiдний перiод. Ефективна ставка вiдсотка - 

це ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх грошових потокiв 

(включаючи всi збори, сплаченi чи отриманi, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки 

вiдсотка, витрати на операцiю та iншi премiї чи знижки) за очiкуваний строк дiї фiнансового 

зобов'язання або (де це доцiльно) менший перiод до амортизованої вартостi фiнансового 

зобов'язання. 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 



Визнання фiнансових зобов'язань припиняється тодi й лише тодi, коли зобов'язання Компанiї 

виконано або анульовано, або коли сплив термiн його виконання. Рiзниця мiж балансовою 

вартiстю припиненого фiнансового зобов'язання та виплаченою компенсацiєю визнається в 

прибутку або збитку.  

Якщо Компанiя обмiнюється з iснуючим позикодавцем борговими iнструментами з суттєво 

вiдмiнними умовами мiж iснуючим позичальником та позикодавцем облiковується як 

погашення первiсного фiнансового зобов'язання й визнання нового фiнансового зобов'язання. 

Подiбним чином i значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його 

частини облiковується як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового 

фiнансового зобов'язання. Передбачається, що умови суттєво вiдрiзняються, якщо дисконтована 

теперiшня вартiсть грошових потокiв на нових умовах, включаючи будь-якi сплаченi комiсiї за 

вирахуванням будь-яких комiсiй, що були одержанi та дисконтованi за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка, вiдрiзняється принаймнi на 10 вiдсоткiв вiд дисконтованої теперiшньої 

вартостi залишкових грошових потокiв за первiсним фiнансовим зобов'язанням. Якщо 

модифiкацiя не є суттєвою, рiзниця мiж: (1) балансовою вартiстю зобов'язання до змiни; та (2) 

теперiшня вартiсть грошових потокiв пiсля змiни визнається як прибуток або збиток вiд 

модифiкацiї. 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 

Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, оцiнюється при первiсному визнаннi за цiною 

операцiї, а в подальшому оцiнюється за амортизованою собiвартiстю за методом ефективного 

вiдсотка. Безвiдсоткова чиста торговельна дебiторська заборгованiсть вiдображається за 

номiнальною вартiстю. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки грошових коштiв у банках, в касi та 

строковi депозити зi строком погашення три мiсяцi або менше вiд дати надходження.  

Банкiвськi позики, випущенi корпоративнi облiгацiї та iншi довгостроковi зобов'язання  

Банкiвськi позики, за якими нараховуються вiдсотки, випущенi облiгацiї та iншi довгостроковi 

зобов'язання спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням безпосередньо 

пов'язаних операцiйних витрат, а згодом оцiнюються за амортизованою собiвартiстю за методом 

ефективного вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень (за вирахуванням операцiйних 

витрат) та сумою розрахункiв або погашення визнається протягом строку запозичень i 

вiдображається як фiнансовi витрати. 

Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть  

Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю, а 

згодом оцiнюється за амортизованою собiвартiстю за методом ефективного вiдсотка. 

Оренднi зобов'язання  

Компанiя оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить вiн елементи оренди, на момент 

укладення договору. 

Компанiя визнає зобов'язання з оренди, первiсно оцiненi за теперiшньою вартiстю майбутнiх 

орендних платежiв, у звiтi про фiнансовий стан, за винятком короткострокової оренди та 

оренди, за якою базовий актив є малоцiнним. 

Компанiя вимiрює зобов'язання з оренди за теперiшньою вартiстю фiксованих або по сутi 

фiксованих орендних платежiв, якi не сплачуються на дату початку оренди, i дисконтуються за 

допомогою процентної ставки, яка мiститься в орендi. Якщо цю ставку неможливо вiдразу 

визначити, Компанiя використовує ставку додаткових запозичень. Ставка додаткових 

запозичень орендаря визначається як процентна ставка, яку орендар сплатив би, щоб позичити 

на подiбний строк та з подiбним забезпеченням коштiв, якi необхiднi для того, щоб отримати 

актив, за вартiстю подiбний до активу з права користування за подiбних економiчних умов. 

Зобов'язання з оренди вiдображається як частина iнших довгострокових зобов'язань або iнших 

поточних зобов'язань на основi строку погашення у звiтi про фiнансовий стан. В подальшому 

зобов'язання з оренди оцiнюються за рахунок збiльшення балансової вартостi для вiдображення 



вiдсоткiв за зобов'язанням з оренди (використовуючи метод ефективного вiдсотка) та зменшення 

балансової вартостi для вiдображення здiйснених лiзингових платежiв. Компанiя визнає 

вiдсотки за зобов'язаннями з оренди на основi ставки додаткових запозичень, та представляє їх у 

складi витрат з вiдсоткiв у звiтi про прибутки та збитки. 

Компанiя переоцiнює зобов'язання з оренди (i вiдповiдно коригує актив з права користування), 

коли: 

" строк оренди змiнився або є змiна в оцiнцi реалiзацiї права викупу активу, i в цьому 

випадку зобов'язання з оренди переоцiнюються шляхом дисконтування переглянутих лiзингових 

платежiв за допомогою переглянутої ставки дисконтування; 

"  змiнюються майбутнi оренднi платежi внаслiдок змiни iндексу або ставки; у цьому 

випадку зобов'язання з оренди переоцiнюються шляхом дисконтування переглянутих лiзингових 

платежiв за допомогою початкової ставки дисконтування (якщо тiльки змiна лiзингових 

платежiв не пов'язана зi змiною плаваючої ставки вiдсотка; в такому випадку використовується 

переглянута ставка дисконтування); 

" договiр оренди змiнюється i модифiкацiя оренди не облiковується як окрема оренда; у 

цьому випадку зобов'язання з оренди переоцiнюються шляхом дисконтування переглянутих 

лiзингових платежiв за допомогою переглянутої ставки дисконтування; 

" у звiтi про грошовi потоки Компанiя вiдокремлює загальну суму грошових коштiв, 

виплачених в межах основної частини зобов'язання та вiдсотки (представленi в фiнансовiй 

дiяльностi). 

Власний капiтал 

Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Додатковi витрати, що безпосередньо 

вiдносяться до емiсiї простих акцiй, та опцiони на акцiї визнаються як зменшення власного 

капiталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектiв. 

Основнi засоби 

Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї Компанiї облiковуються за переоцiненою 

сумою, яка є його справедливою вартiстю, як описано нижче, за вирахуванням накопиченого 

зносу та знецiнення, якi визнаються пiсля дати переоцiнки. Оцiнки проводяться з достатньою 

регулярнiстю для того, щоб балансова вартiсть переоцiненого активу суттєво не вiдрiзнялася вiд 

його справедливої вартостi.  

Збiльшення балансової вартостi основних засобiв у результатi переоцiнки кредитується у складi 

iншого сукупного доходу та призводить до збiльшення резервiв переоцiнки в капiталi. У разi 

переоцiнки об'єкта основних засобiв накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з 

валової балансової вартостi активу, а чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки 

активу. Зменшення суми попереднiх коригувань справедливої вартостi того самого активу 

призводить до зменшення ранiше визнаного капiталу у дооцiнках через iнший сукупний дохiд. 

Всi iншi випадки зменшення вартостi вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Резерв 

переоцiнки у складi капiталу переноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток, якщо 

сума дооцiнки активу реалiзована у момент виведення активу з експлуатацiї або його вибуття. 

Визнання основних засобiв припиняється у момент їх вибуття або коли Компанiя не очiкує 

надходження майбутнiх економiчних вигiд вiд тривалого використання активу. Прибутки та 

збитки вiд вибуття активiв, якi визначаються за результатами порiвняння надходжень вiд 

вибуття та балансової вартостi основних засобiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати.  

Витрати, пов'язанi iз замiною компонента одиницi основних засобiв, збiльшують балансову 

вартiсть цiєї одиницi у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає в 

майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi iз зазначеним компонентом, а її вартiсть можливо 

оцiнити достовiрно. Балансова вартiсть замiненого компонента списується. Витрати на поточне 

обслуговування основних засобiв визнаються у складi прибутку або збитку у момент 

виникнення. 

Амортизацiя об'єктiв основних засобiв облiковується у звiтi про фiнансовi результати лiнiйним 

методом з метою рiвномiрного зменшення переоцiненої вартостi окремих активiв до їх 



лiквiдацiйної вартостi протягом оцiночного залишкового строку експлуатацiї. Нарахування 

амортизацiї починається з моменту, коли активи є придатними до використання за 

призначенням. Нижче вказанi оцiночнi первiснi строки експлуатацiї активiв: 

Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень 8-50 рокiв 

Комутацiйне та iнше мережне обладнання 3-20 рокiв 

Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої 20-30 рокiв 

Устаткування радiо та фiксованого зв'язку 15 рокiв 

Комп'ютери, офiсне та iнше обладнання 3-10 рокiв 

Методи нарахування амортизацiї, строки експлуатацiї та лiквiдацiйна вартiсть переглядаються в 

кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, коригуються.  

Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент 

вiд вибуття цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на вибуття, якби стан та строк 

експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме 

наприкiнцi його строку експлуатацiї. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї являють собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких 

ще не завершене. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх введення в 

експлуатацiю.  

Актив з права користування 

Актив з права користування представлений переважно орендою примiщень для технологiчних 

цiлей. Компанiя визнає актив з права користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли 

базовий актив буде доступний для використання). Активи з права користування оцiнюються за 

собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення, та 

коригуються вiдповiдно до будь-якої переоцiнки орендних зобов'язань. Вартiсть активiв з права 

користування включає суму визнаних орендних зобов'язань, скориговану на суму будь-яких 

попередньо сплачених або нарахованих орендних платежiв, пов'язаних з цiєю орендою, котра 

визнана у звiтi про фiнансовий стан. Активи з права користування амортизуються протягом 

перiоду оренди. Амортизацiя починається з дати початку оренди. Компанiя визнає амортизацiю 

активiв з права користування на основi строку оренди, та представляє затрати у складi 

собiвартостi реалiзацiї продукцiї у звiтi про фiнансовi результати.  

Нематерiальнi активи 

Придбанi Компанiєю нематерiальнi активи, що мають обмеженi строки корисного використання, 

вiдображаються за їх вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв 

вiд зменшення корисностi. Витрати на внутрiшньо створенi нематерiальнi активи, визнаються у 

складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Подальшi витрати на нематерiальний актив пiсля його придбання або створення визнаються у 

складi витрат того перiоду, у якому вони понесенi, за винятком випадкiв, коли: 

" є вiрогiдним, що витрати дозволять активу приносити майбутнi економiчнi вигоди в 

обсязi понад початково розрахованi нормативнi показники цього активу; а також 

" витрати можуть бути достовiрно оцiненi та вiднесенi на актив. 

Амортизацiя розраховується на основi собiвартостi активу за вирахуванням лiквiдацiйної 

вартостi цього активу.  

Амортизацiя визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених 

строкiв корисного використання нематерiальних активiв, починаючи з дати, коли активи є 

готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання 

майбутнiх економiчних вигiд, притаманних активу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї 

активiв: 

Бiлiнговi системи та iншi програмнi засоби 3-10 рокiв 

Iншi нематерiальнi активи 3-10 рокiв 

Методи нарахування амортизацiї, строки корисного використання та залишкова вартiсть 

основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року i, якщо це необхiдно, 

коригуються. 



Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть - це майно, яким Компанiя володiє для отримання доходу вiд здачi 

його в оренду або для пiдвищення його вартостi, або для обох цих цiлей. 

Iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї формується за рахунок iснуючих об'єктiв нерухомостi 

внаслiдок змiни їх призначення та їх переведення з категорiї нерухомостi, яку займає сам 

власник, у категорiю iнвестицiйної нерухомостi. Якщо об'єкт нерухомостi складається з одної 

частини, яка утримується для отримання орендного доходу або для пiдвищення його вартостi, та 

з iншої частини, яка утримується для надання телекомунiкацiйних послуг, цi частини 

облiковуються окремо, якщо їх можна окремо продати або здати в оренду на умовах фiнансової 

оренди. В iншому випадку, об'єкт нерухомостi є iнвестицiйною нерухомiстю, тiльки якщо 

незначна частка цього об'єкта нерухомостi утримуються для операцiйної дiяльностi Компанiї.  

Iнвестицiйна нерухомiсть спочатку облiковується за первiсною вартiстю, що включає витрати на 

проведення операцiї, а в подальшому переоцiнюється за справедливою вартiстю для 

вiдображення ринкових умов станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Найкращим 

пiдтвердженням справедливої вартостi є поточнi цiни, якi спостерiгаються на активному ринку 

щодо аналогiчної нерухомостi зi схожим розташуванням та в однаковому станi.  

За вiдсутностi на активному ринку поточних цiн Компанiя аналiзує iнформацiю з рiзних джерел, 

у тому числi:  

" поточнi цiни, що спостерiгаються на активному ринку щодо об'єктiв нерухомостi, якi 

вiдрiзняються призначенням, станом та розташуванням, скоригованi з урахуванням цих 

вiдмiнностей; 

" прогнози дисконтованих грошових потокiв, основанi на найбiльш достовiрних оцiнках 

майбутнiх грошових потокiв з урахуванням умов будь-яких наявних орендних або iнших 

договорiв i, якщо можливо, об'єктивних зовнiшнiх даних, таких як поточна орендна плата, яка 

спостерiгається на ринку щодо аналогiчних об'єктiв нерухомостi зi схожим розташуванням та в 

однакому станi, а також використання ставок дисконтування для вiдображення поточних 

ринкових оцiнок стосовно невизначеностi суми та строкiв грошових потокiв. 

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi Компанiї визначається на пiдставi оцiнок, що 

проводяться незалежними оцiнювачами, якi мають визнану вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю 

i актуальний досвiд оцiнки нерухомого майна, подiбного за мiсцем розташування та категорiєю. 

Зароблений орендний дохiд облiковується у прибутку чи збитку за рiк у складi доходу. 

Прибутки та збитки внаслiдок змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi 

облiковуються у складi прибутку чи збитку за рiк та показуються окремо. Прибутки чи збитки 

вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi розраховуються як надходження вiд вибуття за 

вирахуванням її балансової вартостi. 

Якщо iнвестицiйну нерухомiсть починає займати сам власник, вона перекласифiковується в 

категорiю основних засобiв, а її балансова вартiсть на дату перекласифiкацiї стає її вартiстю для 

цiлей бухгалтерського облiку. Якщо об'єкт нерухомостi, який займає сам власник, переводиться 

в категорiю iнвестицiйної нерухомостi у зв'язку зi змiною призначення його використання, 

рiзниця мiж балансовою вартiстю та справедливою вартiстю такого об'єкта нерухомостi у 

момент переведення облiковується так само, як i переоцiнка основних засобiв. Отримане в 

результатi збiльшення балансової вартостi об'єкта нерухомостi визнається у складi прибутку чи 

збитку за рiк у сумi сторнування попереднього збитку вiд знецiнення, при цьому залишок суми 

збiльшення кредитується безпосередньо в iншому сукупному доходi. Отримане в результатi 

зменшення балансової вартостi об'єкта нерухомостi спочатку вiдноситься на iнший сукупний 

дохiд за рахунок ранiше визнаної суми переоцiнки, при цьому залишок суми зменшення 

вiдноситься на прибуток чи збиток за рiк як знецiнення. 

Запаси 

Запаси вiдображаються за меншою з двох вартостей: за собiвартiстю або за чистою вартiстю 

реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена вартiсть продажу в процесi дiяльностi за 

вирахуванням оцiнених затрат на завершення та реалiзацiю. 



Собiвартiсть запасiв визначається за методом iдентифiкацiї iндивiдуальної собiвартостi та 

включає витрати, понесенi на придбання запасiв i їх доставку до теперiшнього 

мiсцезнаходження та доведення до теперiшнього стану. 

Передоплати 

Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Передоплати 

вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено 

передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються 

активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. 

Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi активу 

пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що 

Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати 

списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були 

здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена 

передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним 

чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. 

Знецiнення нефiнансових активiв 

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Компанiї, за винятком запасiв, витрат майбутнiх 

перiодiв та вiдстрочених податкових активiв, перевiряється на кожну дату звiтностi з метою 

виявлення будь-яких ознак їх знецiнення. Якщо такi ознаки iснують, проводиться оцiнка сум 

очiкуваного вiдшкодування активiв. Збиток вiд знецiнення визнається тодi, коли балансова 

вартiсть активу або вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi кошти (ОГГК), перевищує суму 

очiкуваного вiдшкодування. 

Сумою очiкуваного вiдшкодування активу чи одиницi, що генерує грошовi кошти, є бiльша з 

двох вартостей: вартiсть у використаннi чи справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на 

вибуття. При оцiнцi вартостi у використаннi оцiночнi майбутнi грошовi потоки дисконтуються 

до їх теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту пiсля оподаткування, яка 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошових коштiв у часi та ризики, притаманнi 

вiдповiдному активу або ОГГК. Для цiлей тестування на предмет знецiнення активи, якi не 

можуть бути перевiренi iндивiдуально, об'єднуються у найменшу групу активiв, що генерує 

притiк грошових коштiв вiд безперервного використання, який значною мiрою не залежить вiд 

притоку грошових коштiв вiд iнших активiв чи груп активiв чи ОГГК. 

Збитки вiд знецiнення визнаються у складi фiнансових результатiв. Збитки вiд знецiнення 

переоцiненого активу облiковуються як уцiнка i визнаються в iншому сукупному доходi у 

випадку, якщо збиток вiд знецiнення не перевищує суму дооцiнки того самого активу. Збитки 

вiд знецiнення, визнанi щодо ОГГК, на пропорцiйнiй основi зменшують балансову вартiсть 

активiв, якi входять до складу ОГГК (групи ОГГК). 

Збитки вiд знецiнення, визнанi у попереднi перiоди, оцiнюються на кожну звiтну дату на 

предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або бiльше не iснує. Збиток вiд знецiнення 

сторнується, якщо вiдбулася змiна оцiнок, що використовуються для визначення суми 

вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення сторнується тiльки у випадку, якщо балансова вартiсть 

активу не перевищує балансову вартiсть, що була б визначена, за вирахуванням зносу або 

амортизацiї, якщо збиток вiд знецiнення не був визнаний взагалi. 

Виплати працiвникам  

Короткостроковi виплати працiвникам 

Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати 

по мiрi надання вiдповiдних послуг. Зобов'язання визнаються в сумi, яка, як очiкується, буде 

виплачена в рамках короткострокових планiв виплати грошових премiй чи планiв участi у 

прибутках, якщо Компанiя має поточне юридичне чи конструктивне зобов'язання виплатити цю 

суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i таке зобов'язання може бути оцiнене 

достовiрно. 

Програми з визначеними внесками 



Програмою з визначеними внесками є програма виплат працiвникам пiсля закiнчення трудових 

вiдносин з ними, за умовами якої суб'єкт господарювання здiйснює фiксованi внески в окремий 

фонд i при цьому не несе жодних юридичних чи конструктивних зобов'язань щодо виплати 

додаткових сум. Зобов'язання iз здiйснення вiдрахувань у пенсiйнi програми з визначеними 

внесками, у тому числi до Державного пенсiйного фонду України, визнаються як витрати з 

виплат винагородження працiвникам у складi прибутку або збитку за тi перiоди, за якi 

працiвники надавали вiдповiднi послуги. Суми вiдрахувань, виплачених авансом, визнаються як 

актив у тих випадках, коли суб'єкт господарювання має право на вiдшкодування внескiв, 

зроблених у грошовiй формi, або на зниження розмiрiв майбутнiх платежiв за внесками.  

Програми з визначеною виплатою 

Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi з визначеною виплатою, яка передбачає 

достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та 

небезпечними для здоров'я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi 

на пенсiю на певних умовах, а також деякi iншi довгостроковi виплати працiвникам. 

Зобов'язання, визнане у балансi у зв'язку з пенсiйною програмою з визначеною виплатою, являє 

собою поточну вартiсть зобов'язання за програмою з визначеною виплатою на звiтну дату.  

Зобов'язання за програмою з визначеною виплатою розраховується щороку професiйними 

актуарiями за методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов'язання за 

пенсiйною програмою з визначеною виплатою визначається шляхом дисконтування 

розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок по 

державних облiгацiях, деномiнованих у тiй же валютi, в якiй будуть здiйсненi виплати, i строки 

до погашення яких приблизно дорiвнюють строку вiдповiдних зобов'язань. Актуарнi прибутки 

та збитки, що виникають внаслiдок минулих коригувань та змiн в актуарних припущеннях, 

вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Вартiсть поточних послуг i вартiсть ранiше наданих 

послуг працiвникiв негайно визнається у складi прибутку чи збитку. Програми з визначеною 

виплатою є не фiнансуються. 

Вихiдна допомога 

Виплати вихiдної допомоги вiдносяться на витрати на бiльш ранню з таких дат: на дату, коли 

Компанiя бiльше не може анулювати пропозицiю щодо здiйснення цих виплат, або коли 

Компанiя визнає витрати на реструктуризацiю. Якщо виплата вихiдної допомоги в повному 

обсязi не очiкується до закiнчення 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, то вони 

дисконтуються. 

Забезпечення 

Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок подiї, що сталася в минулому, i коли iснує ймовiрнiсть того, що для 

погашення даного зобов'язання необхiдно буде використання економiчних ресурсiв. Сума 

забезпечення визначається шляхом дисконтування очiкуваних майбутнiх грошових потокiв з 

використанням ставки до оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi умови вартостi 

грошових коштiв у часi i, там, де це доцiльно, ризики, притаманнi певному зобов'язанню. 

Вивiльнення дисконту визнається у складi фiнансових витрат. 

Дохiд 

Дохiд вiд договорiв з клiєнтами визнається, коли (або як) задоволено окреме зобов'язання щодо 

виконання, тобто коли контроль за товарами чи послугами, що лежать в основi конкретного 

зобов'язання щодо виконання, передається клiєнту та клiєнт може скористатися даними 

товарами або послугами на власний розсуд. Зобов'язання щодо виконання - це товар чи послуга 

(або пакет товарiв чи послуг), котрi вiдокремленi вiд iнших товарiв та послуг, або агрегованi в 

групi з iншими товарами чи послугами, та по сутi є однаковими. 

Контроль передається з часом та дохiд визнається протягом перiоду часу, коли вiдповiднi 

зобов'язання за договором передаються клiєнту, якщо виконується один iз наступних критерiїв: 

" клiєнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслiдок виконання 

Компанiєю у процесi дiяльностi; 



" виконання Компанiєю створює або вдосконалює актив, який контролюється клiєнтом; 

або 

" виконання Компанiєю не створює активу з альтернативним використанням для Компанiї i 

Компанiя має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, завершене до 

поточного дня. 

Таким чином, доходи вiд договорiв iз клiєнтами телекомунiкацiйних послуг, включаючи 

голосовi, доступ до Iнтернету, транзит трафiку, iнтерконнект, доступ до мережi, в основному, 

визнаються протягом перiоду надання послуг клiєнтам.  

В iншому випадку дохiд визнається в той момент, коли клiєнт отримує контроль над 

вiдокремленим товарам або послугою. Таким чином, доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в 

той момент, коли товар доставляється покупцям i коли контроль за товаром передається клiєнту.  

Контрактний актив представляє право Компанiї на компенсацiю в обмiн на товари чи послуги, 

якi Компанiя передала клiєнту, але це право залежить вiд майбутнiх результатiв дiяльностi 

Компанiї. Актив переноситься в склад дебiторської заборгованiсть, коли право стає безумовним. 

Актив оцiнюється на предмет знецiнення вiдповiдно до вимог МСФЗ 9. На вiдмiну вiд такого 

активу, дебiторська заборгованiсть представляє собою безумовне право Компанiї на 

компенсацiю, тобто для отримання цих платежiв достатнє лише настання певної дати оплати. 

Контрактне зобов'язання представляє собою зобов'язання Компанiї передати товари чи послуги 

клiєнту, щодо яких Компанiя отримала вiд клiєнта компенсацiю (або суму, яка виставлена до 

сплати). Коли Компанiя отримує авансовий платiж до того, як буде повнiстю завершене 

зобов'язання щодо виконання, це призведе до визнання контрактного зобов'язання, поки 

операцiйнi доходи, визнанi за вiдповiдним контрактом, не перевищують суму авансового 

платежу. 

Додатковi витрати, понесенi у зв'язку з укладанням договору 

Додатковi витрати на укладання договору - це тi витрати, якi Компанiя несе, щоб укласти 

договiр з клiєнтом, та якi б не були понесенi, якби договiр не був укладений. 

Певнi платежi та комiсiї, понесенi Компанiєю, та якi сплачуються або пiдлягають сплатi третiм 

особам (агентська плати за пiдключення послуг фiксованої телефонiї або Iнтернет-послуг, а 

також послуги технiчних пiдрядникiв по включенню клiєнтiв), дiяльнiсть яких призвела до того, 

що клiєнти укладали договори на замовлення телекомунiкацiйних послуг Компанiї, 

квалiфiкуються як додатковi витрати. Компанiя визнає такi витрати активом, включеним в iншi 

активи, якщо очiкує вiдшкодування цих витрат. Цей визнаний актив згодом амортизується через 

прибуток або збиток на регулярнiй основi протягом розрахункового перiоду вiдносин з 

клiєнтом. 

Витрати 

Витрати на соцiальну сферу 

Вiдрахування Компанiї на соцiальнi програми визнаються у звiтi про фiнансовi результати в 

тому перiодi, в якому вони понесенi. 

Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати 

Фiнансовi доходи включають вивiльнення дисконту при первiсному визнаннi фiнансових 

активiв, процентний доход та прибуток вiд курсових рiзниць. Процентний доход визнається по 

мiрi нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного вiдсотка.  

Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по кредитах та позиках, нарахованi 

проценти по виплатах працiвникам, збитки вiд курсових рiзниць та iншi фiнансовi затрати.  

Витрати на позики, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва чи виробництва 

квалiфiкованого активу, визнаються у звiтi про фiнансовi результати з використанням методу 

ефективного вiдсотка. 

Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають за операцiями та залишками в 

iноземнiй валютi, вiдображаються на нетто-основi у складi фiнансових доходiв або витрат, 

залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення 

збиткiв. 



Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого податкiв. Податок на 

прибуток визнається у звiтi про фiнансовi результати, за винятком тих випадкiв, коли вiн 

вiдноситься до об'єднання бiзнесу або до статей, вiдображених безпосередньо у власному 

капiталi чи в iншому сукупному доходi. 

Поточний податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток складається з суми, що належить до сплати чи з переплати 

податку, яка розрахована виходячи з оподаткованого прибутку чи збитку за рiк з використанням 

ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату звiтностi, та будь-яких коригувань 

податку, що пiдлягає сплатi за попереднi роки. Поточний податок до сплати включає також 

будь-яке податкове зобов'язання, що виникає в результатi оголошення дивiдендiв. 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок визнається за тимчасовими рiзницями мiж балансовими сумами активiв i 

зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi, i сумами, якi використовуються для цiлей 

оподаткування. Вiдстрочений податок не визнається за такими тимчасовими рiзницями: 

" за тимчасовими рiзницями, що виникають при первiсному визнаннi активiв чи 

зобов'язань в результатi здiйснення операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, яка не впливає анi на 

бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; 

" за тимчасовими рiзницями, що вiдносяться до iнвестицiй в дочiрнi та асоцiйованi 

пiдприємства i спiльно контрольованi суб'єкти господарювання, тiєю мiрою, якою Компанiя 

здатна контролювати строки вiдновлення цих тимчасових рiзниць, i якщо iснує ймовiрнiсть 

того, що цi тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в найближчому майбутньому.  

Вiдстрочений податковий актив визнається по невикористаних податкових збитках, податкових 

кредитах та тимчасових рiзницях, що вiдносяться на валовi витрати, якщо iснує ймовiрнiсть 

отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого вони можуть бути 

реалiзованi. Вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та 

зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди бiльше не є ймовiрною. 

Сума вiдстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватись до тимчасових рiзниць на момент їх сторнування згiдно iз 

законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дiю на дату звiтностi. 

Оцiнка вiдстроченого податку вiдображає податковi наслiдки, що випливають зi способу, в який 

Компанiя має намiр вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов'язання на 

кiнець звiтного перiоду.  

Вiдстроченi податковi активi та зобов'язання зараховуються, якщо iснує законне право на 

зарахування поточних податкових активiв i зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податку на 

прибуток, що стягується одним i тим самим податковим органом з одного й того самого 

оподатковуваного суб'єкта господарювання, або з рiзних суб'єктiв господарювання, але цi 

суб'єкти господарювання мають намiр провести розрахунки за поточними податковими 

зобов'язаннями та активами на нетто-основi або їх податковi активи будуть реалiзованi 

одночасно з погашенням їх податкових зобов'язань. 

При визначеннi суми поточного та вiдстроченого податку Компанiя бере до уваги вплив 

невизначеностi податкових позицiй, а також можливiсть необхiдностi сплати додаткових 

податкових зобов'язань, штрафiв та пенi за простроченi платежi. Пеня та штрафи за 

податковими зобов'язаннями, за наявностi, облiковуються у витратах з податку на прибуток. 

Компанiя вважає, що нарахованi нею податковi зобов'язання є адекватними за всi податковi 

роки, що залишаються вiдкритими для перевiрок, виходячи з аналiзу багатьох факторiв, 

включаючи iнтерпретацiї податкового законодавства i попереднiй досвiд. Цей аналiз 

грунтується на прогнозних оцiнках та припущеннях i може передбачати формулювання певних 

суджень щодо майбутнiх подiй. Може з'явитися нова iнформацiя, у зв'язку з якою Компанiя буде 

змушена змiнити свою думку щодо адекватностi iснуючих податкових зобов'язань; подiбнi 

змiни податкових зобов'язань вплинуть на розмiр витрат на сплату податкiв за перiод, в якому 



вiдбулися змiни. 

Прибуток на акцiю 

Сума прибутку на одну акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що 

належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року. 

Iнформацiя за сегментами 

Компанiя визначає операцiйнi сегменти на основi iнформацiї, що надходить з внутрiшнiх джерел 

до Директора Компанiї, який є головною посадовою особою Компанiї, яка вiдповiдає за 

прийняття операцiйних рiшень, згiдно з МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти".  

Операцiйний сегмент - це компонент Компанiї, який займається господарською дiяльнiстю, вiд 

якої вiн може отримувати прибутки або нести витрати, включаючи доходи i витрати за 

операцiями з iншими компонентами Компанiї. Результати операцiй операцiйного сегмента 

регулярно аналiзуються Директором Компанiї з метою прийняття рiшень щодо розподiлу 

ресурсiв мiж сегментами та оцiнки результатiв дiяльностi сегментiв за умови iснування окремої 

фiнансової iнформацiї кожного iз сегментiв. 

Результати сегмента, якi доповiдаються Директору Компанiї, включають статтi, що 

безпосередньо вiдносяться до сегмента, а також статтi, якi можуть бути обгрунтовано вiднесенi 

на той чи iнший сегмент. 

Капiтальнi витрати сегмента - це загальна сума витрат, понесених протягом року на придбання 

основних засобiв та нематерiальних активiв.  

Невзаємовигiднi операцiї 

Очiкується, що операцiї мiж непов'язаними сторонами - це операцiї обмiну за справедливою 

вартiстю. Компанiя час вiд часу здiйснює операцiї з її власником, який дiє в якостi власника, за 

цiнами, що можуть вiдрiзнятися вiд справедливої вартостi. Такi операцiї включають, у тому 

числi, позики наданi за неринковими процентними ставками, та iншi. Компанiя облiковує ефект 

таких операцiй безпосередньо у складi капiталу як виплати або надходження вiд акцiонерiв 

вiдповiдно до їх сутностi. Протягом 2020 року подiбних операцiй не було здiйснено. 

Умовнi активи та зобов'язання 

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього розкривається у 

випадку ймовiрностi надходження економiчних вигiд. 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує iмовiрнiсть 

вiдтоку економiчних ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна 

розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у 

фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають 

економiчнi вигоди, є незначною. 

Стандарти та поправки, що були випущенi, але ще не вступили в дiю 

Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi 

на дату публiкацiї фiнансової звiтностi Компанiї. Компанiя не планує застосувати цi стандарти 

достроково. 

Стандарти та iнтерпретацiї Дата набрання чинностi (з) 

Змiни до МСФЗ 10 та МСБО 28: "Операцiї продажу або внесення активiв мiж iнвестором та 

асоцiйованим або спiльним пiдприємством" Не визначено 

Змiни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16: "Реформування показникiв 

процентних ставок" 1 сiчня 2021 р. 

Змiни до МСФЗ, Щорiчнi вдосконалення до стандартiв МСФЗ 2018-2020 1 сiчня 2022 р. 

Змiни до МСФЗ 37 "Обтяжливi контракти - вартiсть виконання контракту" 1 сiчня 2022 р. 

Змiни до МСБО 16 "Облiк виручки до ймовiрного використання активу" 1 сiчня 2022 р. 

Змiни до МСФЗ 3 "Посилання на концептуальну основну" 1 сiчня 2022 р. 

МСФЗ 17 "Договори страхування" 1 сiчня 2023 р. 

Змiни до МСБО 1: "Класифiкацiя зобов'язань як поточних та довгострокових" 1 сiчня 2023 

р. 

Керiвництво вважає, що застосування цих стандартiв та iнтерпретацiй не матиме iстотного 



впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї у наступних перiодах. 

 

 

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

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

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом дiяльностi Товариства є надання телекомунiкацiйних послуг, зокрема: 

фiксованого телефонного зв'язку (мiсцевого, мiжмiського та мiжнародного); комп'ютерного 

зв'язку (доступу до мережi Iнтернет, побудови вiртуальних приватних мереж та передавання 

даних); проводового мовлення. Iнформацiя про основнi види продукцiї по сегменту В2С 

(товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких Товариство у звiтному перiодi отримало 

бiльше 10% доходу: мiсцевий трафiк та абонентська плата - 1 602 525 тис. грн.,у вiдсотках до 

всiєї реалiзованої продукцiї - 29,4%; iнтернет послуги - 2 111 023  тис. грн., у вiдсотках до всiєї 

реалiзованої продукцiї - 38,7%. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" надає телекомунiкацiйнi послуги на всiй 

територiї України як фiзичним особам, так i пiдприємствам та органiзацiям всiх форм власностi. 

Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу 

окремих послуг використовуються i непрямi канали збуту. Обсяги надання послуг ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" слабозалежать вiд сезонних змiн. Можливими ризиками в господарськiй 

дiяльностi є: продовження замiщення послуг фiксованого телефонного зв'язку мобiльним; 

збiльшення рiвня проникнення Iнтернет та замiщення спiлкування в телефоннiй мережi на 

спiлкування в мережi Iнтернет (месенджери, соцiальнi мережi тощо); "змiна поколiнь" - 

поступове зменшення кiлькостi споживачiв, якi звикли до користування фiксованим зв'язком; 

вiдтiк абонентiв ШСД через використання технологiї ADSL, крадiжки мiдного кабелю; вiдтiк 

абонентiв сегменту В2В та орендарiв примiщень через запровадження карантинних заходiв у 

зв'язку з поширенням територiєю України короновiрусної хвороби COVID-19". 

Найбiльшi КЗ постачальники: ПАТ "Одескабель", ТОВ "ХУАВЕЙ УКРАЇНА",  ТОВ 

"ТIАКОМ", HUAWEI TECHNOLOGIES CO., ТОВ "IНВЕСТКОМ".  Постiйна модернiзацiя та 

розширення власної телекомунiкацiйної мережi, впровадження нових послуг, дозволяє 

задовольняти зростаючi вимоги споживачiв до сучасних телекомунiкацiйних послуг та 

ефективно конкурувати на ринку телекомунiкацiй. Iнформацiя про особливостi стану розвитку 

галузi виробництва, в яких здiйснює дiяльнiсть емiтент. Характеристика ринкових позицiй: ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" та основнi конкуренти компанiї на ринку послуг для фiзичних осiб. Частка 

ринку України (за кiлькiстю абонентiв), станом на 31.12.2020*: Широкосмуговий доступ до 

Iнтернет: ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" - 12,2%; ПРАТ "Київстар" - 15,3%; Воля - 8,9%; Фiксований 

телефонний зв'язок: ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" - 82,6%; Вега - 3,7%; Датагруп - 0,4%; ПРАТ 

"Київстар" - 0,1%. 

* за даними НКРЗI. 



Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень 

впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку: Товариство, як один 

iз лiдерiв розвитку проводового та безпроводового широкосмугового зв'язку в Українi, активно 

впроваджує послуги широкосмугового доступу на базi новiтнiх технологiй VDSL, FTTx та WiFi. 

Починаючи з 2000 р. бiльшiсть кафе, ресторанiв, готелiв, тощо користуються Iнтернетом вiд 

Укртелекому та тiльки нарощують свої обсяги передачi iнформацiї. Впровадження новiтньої 

телекомунiкацiйної платформи IMS дозволило Товариству суттєво розширити спектр 

надаваємих телекомунiкацiйних послуг i зайняти одне з провiдних мiсць на 

телекомунiкацiйному ринку України. Товариство запроваджує надання найсучаснiших, так 

званих "хмарних послуг", якi вважаються найбiльш перспективними на свiтовому 

телекомунiкацiйному ринку.  Це дозволяє впевнено стверджувати, що Товариство - це провiдна 

компанiя сучасного рiвня, яка вiдповiдає вимогам розвитку успiшних операторiв 

телекомунiкацiй в свiтi, постiйно модернiзує свою мережу та впроваджує новiтнi та iнновацiйнi 

технологiї в своїй дiяльностi . 

Дохiд вiд телекомунiкацiйних послуг компанiї за 2020 рiк склав 4 млрд. 948 млн. грн. Незначне 

падiння рiвня доходiв (6,4%), пов'язане з вiдтоком абонентiв, так як послуги фiксованої 

телефонiї продовжують втрачати свою привабливiсть на користь послуг мобiльного зв'язку та 

Iнтернету.  

Головним напрямком розвитку компанiї, як i ранiше, залишається ринок послуг доступу до 

мережi Iнтернет та передачi даних. У 2020 роцi доходи вiд цього напрямку бiзнесу склали 

близько 2,1 млрд. грн., що на 139 млн. грн. бiльше, нiж в 2019 роцi. Щорiчно спiввiдношення 

часток доходiв в основних телекомунiкацiйних послугах збiльшується на користь Iнтернету. У 

2020 роцi цей показник зрiс в порiвняннi з попереднiм роком на 5% i склав 42%. 

У 2020 роцi доходи вiд надання телекомунiкацiйних послуг масовому сегменту склали понад 3 

млрд. грн. З них 1 млрд. 461 млн. грн. - послуги Iнтернет, що на 6,5% бiльше, нiж у 

попередньому роцi. Доходи в корпоративному сегментi стабiльно зростають. У 2020 роцi вони 

склали 1 млрд. 389 млн. грн. При цьому доходи вiд Iнтернет-послуг i передачi даних зросли до 

596 млн грн. або на 7,6%. 

Укртелеком є найбiльшим в Українi оператором фiксованого телефонного зв'язку, активна база 

компанiї на кiнець 2020 року складала  понад 2,2 млн. телефонних лiнiй. Скорочення 

абонентської бази користувачiв в порiвняннi з попереднiм роком склало 27%, що є свiтовою 

тенденцiєю, через те, що послуги фiксованої телефонiї продовжують втрачати свою 

привабливiсть у порiвняннi з  послугами мобiльного зв'язку та Iнтернет. 

Не дивлячись на зменшення абонентської бази, середньомiсячний дохiд без ПДВ з абонента в 

2020 роцi склав 68,8 грн. проти 62,3 грн. в 2019 роцi. Ефективна тарифна полiтика дозволила 

компанiї збiльшити середнiй дохiд на одного абонента фiксованого зв'язку на 10,5% i 

компенсувати скорочення доходiв, пов'язане зi зменшенням кiлькостi абонентiв i зниженням 

рiвня споживання послуг. 

Кiлькiсть абонентiв Iнтернет на кiнець 2020 року склало 1 млн. 28 тис. Доходи вiд надання 

послуг доступу до мережi Iнтернет в 2020 роцi склали 1 млрд. 851 млн. грн., що на 126 млн. грн. 

бiльше, нiж в попередньому роцi. Вирiс i середньомiсячний дохiд з одного абонента - в 2020 

роцi вiн склав 135,7 грн. проти 112 грн. в 2019 роцi. Цього вдалося досягти за рахунок 

правильного позицiонування тарифних планiв i прiоритетного розвитку мережi Iнтернет в 

невеликих населених пунктах з використанням оптичних технологiй.  

Компанiя продовжує активно розвивати новi продукти i технологiї: 

- оператор продовжує активно розвивати свою оптичну iнфраструктуру, дотримуючись 

необхiдних карантинних заходiв.  Минулого року було прокладено найбiльше в iсторiї компанiї 

кiлометрiв волоконно-оптичного кабелю - майже 10 тисяч. До швидкiсного оптичного iнтернету 

пiдключено сотнi населених пунктiв, 135 об'єднаних територiальних громад, понад 200 

медичних закладiв, майже 500 навчальних та 250 об'єктiв бiзнес-концентрацiї. Загалом кiлькiсть 

користувачiв оптичного iнтернету вiд Укртелекому зросла вдвiчi - до майже 170 тисяч.; 



- кiлькiсть пiдключень до послуги "Хмарна АТС" в 2020 роцi зросла на 14% i склала 23 тис. 

лiнiй; 

- до послуги "TV Бiзнес" пiдключено бiльше 1,1 тис. екранiв; 

- продовжується переключення абонентiв фiксованої телефонiї на бездротовий зв'язок FMC 

(Альтернативна телефонiя), яка передбачає замiну мiдного кабелю "останньої милi" на 

радiодоступ, що надається мобiльним оператором "Тримоб"; 

- стабiльне зростання доходiв (22% за рiк) демонструє послуга "Захист вiд DDoS атак"; 

- у 2020 роцi було успiшно розширено продуктовий портфель двома новими послугами на 

партнерських умовах: 

- Антивiрусний захист на базi рiшення Bitdefender; 

- ПО Office 365 вiд Microsoft. 

Для пiдвищення привабливостi послуг фiксованої телефонiї та Iнтернет, компанiя, як i в 

попереднi роки, продовжує реалiзовувати продуктовi пропозицiї, спрямованих як на пiдвищення 

споживання послуг, так i на утримання абонентiв: 

- з метою оптимiзацiї процесiв комунiкацiї з клiєнтами в умовах карантинних обмежень i 

переведенням їх на технологiї, що вiдповiдають сучаснiй стратегiї обслуговування, 

продовжували використовуватись  цифровi канали взаємодiї з iснуючими абонентами - 

"Iнтернет вiкна", SMS i Viber розсилки. "Iнтернет вiкна" - це зручний показ рахункiв, рекламних 

повiдомлень, iнформування про впровадження нових продуктiв, акцiї; 

 - для зручностi клiєнтiв продовжують надавались послуги  швидкого включення клiєнтiв, 

вiдключених за несплату: 

-  в режимi реального часу - активацiя кредитного перiоду Online. Послуга активується через 

iнтерактивне голосове меню (IVR), спливаюче вiкно в iнтернетi, на сайтi, в телефонному центрi 

обслуговування абонентiв; 

- протягом 20 хвилин при оплатi через каси банкiв, iнтернет кабiнети/сайти партнерiв 

(Портмоне, "Приват 24" i т.д.), термiнали поповнення; 

- протягом 2020 року у зв'язку зi складною епiдемiологiчною ситуацiєю та переходом у 

вiддалений режим роботи для мiнiмiзацiї контактiв, було органiзовано дистанцiйне 

обслуговування клiєнтiв В2С не лише звичними каналами (Контакт-центр, IVR, Facebook), а й 

органiзовано телефонне обслуговування споживачiв фахiвцями ЦОА; 

-  за рахунок внесення змiн в сценарiї обслуговування та централiзацiї функцiй пiдтримки 

клiєнтiв через Контакт-центр, покращено якiсть та тривалiсть обслуговування клiєнтiв; 

- з метою зменшення витрат компанiї, пiдвищення зручностi для абонентiв i з турботою про 

екологiю продовжує успiшно функцiонувати програма зi стимулювання вiдмови вiд паперових 

рахункiв i оплати послуг онлайн.  

- для пiдтримки продажiв послуг проводилися промо-кампанiї, спрямованi, в першу чергу, на 

просування пакетних послуг та продаж послуг в районних центрах з модернiзованою оптичною 

мережею. За рахунок використання нових каналiв комунiкацiї з потенцiйними клiєнтами 

массового сегменту з використанням Iнтернет-маркетингу отримано понад 90 тис. звернень на 

пiдключення послуг компанiї; 

- дiють програми з утримання абонентiв, що передбачають надання широкого набору знижок i 

спецiальних пропозицiй для рiзних сегментiв абонентiв (знижки пропонуються вiд меншої до 

бiльшої).  

З метою забезпечення найбiльш зручного для клiєнтiв варiанту пiдключення до послуг, 

застосовується функцiонал, що дозволяє надавати в оренду будь-яке абонентське обладнання. 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" розвиває свої мережi i впроваджує новi технологiї для реалiзацiї 

потенцiалу цифрової економiки України, суттєвого розширення спектру i якостi послуг 

телекомунiкацiй, реалiзацiї нацiональної програми "Україна в смартфонi". Товариство бере 

участь в обговореннях нових напрямкiв розвитку IКТ на рiвнi мiжнародних, нацiональних i 

галузевих науково-технiчних заходiв, вивчає передовий досвiд впровадження нових 

телекомунiкацiйних технологiй у передових, насамперед європейських, операторiв 



телекомунiкацiй. 

Одним з основних напрямкiв технологiчного розвитку пiдприємства є впровадження мереж 

широкосмугового доступу на основi широкого застосування волоконно-оптичних технологiй, 

зокрема, пасивних оптичних мереж (PON); розширення доступу населення України до 

широкосмугових послуг, особливо в сiльськiй мiсцевостi, подолання "цифрового розриву". 

Товариство є одним з європейських лiдерiв по впровадженню нового поколiння 

волоконно-оптичних кабелiв i iнших елементiв фiзичної iнфраструктури телекомунiкацiй, 

дiлиться своїм успiшним досвiдом з iншими країнами, беручи участь в роботi Мiжнародного 

союзу електрозв'язку i мiжнародних науково-технiчних конференцiй. 

 

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

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

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Загальний обсяг капiтальних iнвестицiй компанiї в 2020 роцi склав понад 688 млн. грн. без ПДВ.  

Основними прiоритетами капiтальних iнвестицiй були:  

- Розширення мережi широкосмугового доступу в Iнтернет: 

- побудовано 17 вузлiв FTTB загальною ємнiстю 408 портiв; 

- 398 вузлiв GPON загальною ємнiстю понад 190 тис. портiв; 

- Реконструкцiя телефонної мережi: 

- реконструкцiя аналогового фрагмента телефонної мережi шляхом переключення на незадiянi 

ємностi цифрових АТС; 

- виведення з експлуатацiї аналогових АТС; 

- оптимiзацiя цифрового фрагменту телефонної мережi шляхом збiльшення задiяння монтованої 

ємностi та виведення з експлуатацiї застарiлих типiв АТС; 

- реконструкцiя телефонної мережi з метою збiльшення доходiв за рахунок вивiльнення власних 

примiщень та вивiльнення незадiяних активiв (обладнання АТС) та зниження операцiйних 

витрат за рахунок вивiльнення орендованих примiщень та виведення з експлуатацiї застарiлих 

типiв АТС; 

- Розвиток зонової мережi: 

- ємнiсть мережi агрегацiї Товариства збiльшено на 136 Гбiт/с; 

- ємнiсть магiстральної мережi Товариства збiльшено на 150 Гбiт/с. 

- Пiдтримка та оптимiзацiя iнфраструктури. 

У 2020 роцi побудовано i введено в експлуатацiю 9 639 км ВОЛЗ. Побудовано i передано бiзнесу 

для надання послуг 415 вузлiв доступу (FTTB / GPON, ОБК / ЗБК) загальною ємнiстю понад 190 

тис. портiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Товариство станом на 31.12.2020 р. має потужну телефонну мережу, яка складається з: 

мiжнародної телефонної мережi (мiжнароднi центри комутацiї МЦК - 2 од.) загальною ємнiстю 

21,5 тисяч мiжнародних лiнiй; мiжмiської телефонної мережi з 25 телефонних станцiй (в тому 

числi: МЗТС - 3 од., АМТС - 7 од., АМТС / ОПТС - 15 од.) загальною ємнiстю 224,5 тисяч 

з'єднувальних лiнiй; мiсцевої телефонної мережi з 8,2 тисяч АТС загальною ємнiстю 5 млн. 401 

тис. номерiв. Всi МЦК, АМТС, МЗТС i ОПТС цифровi. У той же час на мiсцевiй мережi 



Укртелеком продовжує експлуатувати аналоговi телефоннi станцiї, ємнiсть яких у загальнiй 

ємностi мережi становить: мiських - 31,3% вiд загальної ємностi МТМ; сiльських - 47,4% вiд 

загальної ємностi СТМ. 

З 2016 року для обслуговування абонентiв i транзитного навантаження вiд пiдключених 

сегментiв телефонної мережi в мiстах В6 використовується сучасний комплекс програмної 

комутацiї на базi платформи IP Multimedia Subsystem (IMS). Комутацiйне ядро IMS має 

географiчне резервування, з розмiщенням частин комплексу в Києвi та Днiпрi. Стики IMS з 

iснуючою телефонною мережею забезпечують мультимедiйнi шлюзи UMG в Києвi, Днiпрi, 

Харковi, Львовi, Одесi та Запорожжi. Станом на 31.12.2020 р. в Києвi, Днiпрi, Львовi, Одесi та 

Харковi: в IMS включенi 277,5 тис. абонентiв телефонiї; переключенi з TDM мережi в IMS 170 

райцентрiв, 86 мiсцевих операторiв, 6 нацiональних операторiв; переключенi з програмного 

комутатора PGW рiвня МЦК 17 мiжнародних VoIP операторiв. 

Телекомунiкацiйна мережа широкосмугової передачi даних ємнiстю 2,5 млн. портiв складається 

з наступних рiвнiв транспортної мережi: 800 Гбiт/с паритетнi та зовнiшнi канали; 860 Гбiт/с 

платформи cache-трафiку Facebook, Google та Digital Screens; 1 210 Гбiт/с магiстральнi канали; 4 

429 Гбiт/с мережа агрегацiї. 

Товариство визначило наступнi групи основних засобiв для вiдображення у звiтностi, складеної 

вiдповiдно до вимог МСФЗ: 

1. Будiвлi та полiпшення орендованих примiщень. Дана група включає об'єкти нерухомостi, що 

мають вузькоспецiалiзований характер та тестуються на знецiнення станом на кiнець звiтного 

року; 

2. Будiвлi i споруди операцiйного сегмента управлiння нерухомiстю. Дана група включає об'єкти 

нерухомостi, оцiненi ринковим методом станом на кiнець звiтного року; 

3. Комутацiйне та iнше мережеве обладнання. Дана група включає телекомунiкацiйнi активи, що 

мають вузькоспецiалiзований характер та тестуються на знецiнення станом на кiнець звiтного 

року; 

4. Кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої. Дана група включає телекомунiкацiйнi активи, що 

мають вузькоспецiалiзований характер та тестуються на знецiнення станом на кiнець звiтного 

року; 

5. Телекомунiкацiйнi активи, що пiдлягають вивiльненню. Дана група включає автоматичнi 

телефоннi станцiї (АТС), що призначенi до вивiльнення та реалiзацiї в процесi модернiзацiї та 

оптимiзацiї мережi, оцiненi за справедливою вартiстю станом на кiнець звiтного року   

6. Устаткування радiо та фiксованого зв'язку. Дана група включає телекомунiкацiйнi активи, що 

мають вузькоспецiалiзований характер та тестуються на знецiнення станом на кiнець звiтного 

року; 

7. Комп'ютери, офiсне та iнше обладнання. Дана група включає активи, що використовуються у 

загальногосподарськiй дiяльностi та тестуються на знецiнення станом на кiнець звiтного року. 

Дiяльнiсть Товариства не вiдноситься до перелiку видiв дiяльностi та об'єктiв, що становлять 

пiдвищену екологiчну небезпеку. У своїй дiяльностi Товариство керується вимогами 

нацiонального екологiчного законодавства та вимогами мiжнародних договорiв України, згоду 

на обов'язковiсть виконання яких надано Верховною Радою України. Недотримання цих вимог 

створюватиме ризик недоотримання Товариством прибутку внаслiдок накладання штрафних 

санкцiй. Перелiк актiв екологiчного законодавства, вимоги яких ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

дотримується: Закони України "Водний кодекс", "Земельний кодекс", "Кодекс України про 

надра", "Податковий кодекс України. Роздiл VIII. Екологiчний податок", "Про охорону 

навколишнього природного середовища", "Про вiдходи", "Про охорону атмосферного повiтря", 

"Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про охорону земель", 

"Про екологiчний аудит", акти Кабiнету Мiнiстрiв України: Розпорядження КМУ вiд 2007.10.17 

№ 880-р "Про схвалення Концепцiї нацiональної екологiчної полiтики України на перiод до 2020 

року"; Постанова вiд 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження перелiку видiв дiяльностi, що 

належать до природоохоронних заходiв"; Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 



03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепцiї Загальнодержавної програми поводження з 

вiдходами на 2013-2020 роки"; Постанова вiд 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення 

про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх 

утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв"; Постанова вiд 2001.01.24, № 

50 "Про затвердження загальних вимог до здiйснення переробки, утилiзацiї, знищення або 

подальшого використання вилученої з обiгу неякiсної та небезпечної продукцiї"; Постанова вiд 

1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та облiку безхазяйних вiдходiв"; 

Постанова вiд 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру мiсць видалення 

вiдходiв"; Розпорядження вiд 2003.11.26, № 723-р "Про деякi заходи щодо полiпшення роботи у 

сферi поводження з небезпечними вiдходами"; Постанова вiд 2001.12.13, № 1655 "Про 

затвердження Порядку ведення державного облiку в галузi охорони атмосферного повiтря"; 

Постанова вiд 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження 

нормативiв граничнодопустимих викидiв забруднюючих речовин iз стацiонарних джерел"; 

Постанова вiд 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення i затвердження нормативiв 

граничнодопустимого рiвня впливу фiзичних та бiологiчних факторiв стацiонарних джерел 

забруднення на стан атмосферного повiтря"; Постанова вiд 2002.03.13, № 303 "Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв вмiсту забруднюючих речовин 

у вiдпрацьованих газах та впливу фiзичних факторiв пересувних джерел забруднення 

атмосферного повiтря"; Постанова вiд 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку 

проведення та оплати робiт, пов'язаних з видачею дозволiв на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, облiку пiдприємств, установ, органiзацiй та 

громадян-пiдприємцiв, якi отримали такi дозволи"; Постанова вiд 1996.09.11, № 1100 "Про 

затвердження Порядку розроблення нормативiв гранично допустимого скидання забруднюючих 

речовин у воднi об'єкти та перелiк забруднюючих речовин, скидання яких у воднi об'єкти 

нормується"; Постанова вiд 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та 

видачi дозволiв на спецiальне водокористування та внесення змiн до постанови Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 10 серпня 1992 р. № 459"; Постанова вiд 2004.08.25, № 1107 "Про 

затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативiв питного водопостачання"; 

Постанова вiд 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розмiру шкоди, заподiяної зеленим 

насадженням у межах мiст та iнших населених пунктiв". 

 

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

економічних обмежень 

Основними ризиками для сталої економiчної динамiки, крiм впливу епiдемiї коронавiрусу 

(COVID-19) залишаються напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю; 

вiдсутнiсть чiткого консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ, зокрема 

в державному управлiннi, судочинствi та основних секторах економiки; прискорення трудової 

емiграцiї та низький рiвень залучення iнвестицiй.  

Хоча керiвництво вважає, що вжито належнi заходи для пiдтримки стабiльностi дiяльностi 

Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї може спричинити 

негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер якого на 

поточний момент визначити неможливо. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для 

поточних потреб Товариства достатньо. Для оновлення iснуючої мережi, її розширення, 

модернiзацiї використовується залучення позикового капiталу. Пiдтримування оптимальної 

структури капiталу та забезпечення лiквiдностi Товариства досягається шляхом залучення 

комерцiйних та товарних кредитiв, боргових цiнних паперiв, фiнансового лiзингу. Основними 



завданнями полiтики ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" щодо фiнансування дiяльностi є: забезпечення 

конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку телекомунiкацiйних послуг; визначення та 

розвиток приорiтетних напрямiв iнвестування; забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi 

всiх ланок пiдприємства; модернiзацiя мереж зв'язку; використання додаткових залучених 

коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх 

повертати; доведення рiвня телекомунiкацiйних послуг до середньоєвропейського. 

 

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

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Враховуючи велику кiлькiсть абонентiв та те, що договори з абонентами укладаються на 

невизначений термiн (розриваються за бажанням абонента), а також те, що бiльшiсть договорiв 

не мiстить сум, iнформацiя, щодо укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного 

перiоду та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв у Товариствi вiдсутня. Станом на 31 

грудня 2020 року Товариство мало договiрнi зобов'язання на придбання основних засобiв на 

суму 22 005 тисячi гривень (31 грудня 2019 року: 156 004 тисяч гривень), а також на придбання 

програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв на суму 22 015 тисяч гривень (31 

грудня 2019 року: 20 968 тисяч гривень).  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" має найбiльшу абонентську базу серед компанiй-провайдерiв 

телекомунiкацiйних послуг. Надання послуг фiксованого телефонного зв'язку залишається 

основою нашого бiзнесу, тому стратегiчно важливим для компанiї є збереження клiєнської бази i 

укрiплення позицiй на даному ринку. Прiоритетним напрямом розвитку компанiї залишається 

ринок послуг доступу до мережi Iнтернет та передавання даних. Головним завданням Компанiї 

на 2021 р. є утримання досягнутого рiвня прибутковостi i забезпечення стiйкого органiчного 

розвитку. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" розширює свою присутнiсть на ринку за рахунок залучення 

iнвестицiй в розвиток мережi, розробку нових продуктiв i полипшення системи обслуговування 

своїх абонентiв. Стратегiчнi прiоритети розвитку компанiї залишаються незмiнними - це 

збереження лiдируючих позицiй на телекомунiкацiйному ринку України в довгостроковiй 

перспективi шляхом проведення модернiзацiї телеком мережi i її розвитку в найбiльш 

перспективних локацiях. Виконання цього завдання буде досягнуто завдяки реалiзацiї проектних 

iнiцiатив по трьом стратегiчним напрямкам розвитку бiзнесу: розвиток i модернiзацiя 

телекомунiкацiйної мережi; розвиток сумiжних i додаткових напрямкiв бiзнесу; пiдвищення 

операцiйної ефективностi. 

 

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

та розробку за звітний рік 

За звiтний перiод 01.01.2020 - 31.12.2020 ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" на науково-дослiднi та 

дослiдно-конструкторськi роботи було витрачено 62 712,00 грн з ПДВ (52 260,00 грн + 10 452,00 

грн ПДВ) на:  

- науково-дослiдну роботу "Внесення змiн до Нормативного документу адмiнiстрацiї ДССЗЗI 

України "Телекомунiкацiйна мережа загального користування. Телефонна мережа. Технiчнi 

вимоги"  (Код ДК 016-2010:72.19 Послуги щодо наукового дослiдження та експериментальної 

розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук). 

Крiм того, за звiтний перiод ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" виконало власними силами 1 

науково-технiчну роботу з розробки Корпоративних нормативних документiв (стандартiв), а 

саме: 

- СТ 1.6.105 - 2020 "Прийняття робiт. Забезпечення своєчасного та якiсного будiвництва в ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ". 



ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ"" приймав участь у роботi науково-технiчних рад Державної служби 

спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, Української асоцiацiї операторiв зв'язку 

"Телас", галузевих науково-дослiдних iнститутiв та профiльних вишiв. Спiвробiтники ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" прийняли участь у науково-технiчних нарадах Мiнiстерства цифрової 

трансформацiї України, Мiнiстерства iнфраструктури України, НКРЗI, у 6 профiльних 

науково-технiчних заходах та виступили з  науковими доповiдями. Товариство прийняло участь 

в обговореннi проектiв Законiв України та державних i галузевих нормативно-правових актiв 

сфери телекомунiкацiй. 

Товариство приймало участь у роботi: - 2 Державних Технiчних комiтетiв стандартизацiї: ТК 

155 "Радiотехнологiї" та ТК 157 "Телекомунiкацiї"; - Технiчної комiсiї Адмiнiстрацiї 

Держспецзв'язку з питань визначення перелiку технiчних засобiв, якi можуть застосовуватися в 

телекомунiкацiйних мережах загального користування України; - Мiжнародного союзу 

електрозв'язку (МСЕ); - Галузевої експертної ради (ГЕР-17 "Електронiка та телекомунiкацiї") 

Нацiонального агентства з забезпечення якостi вищої освiти України. 

 

 

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

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

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

довільній формі 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТЕЛЕКОМ" (надалi також "Товариство" або 

"ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ") - одна з найбiльших компанiй України, яка надає повний спектр 

телекомунiкацiйних послуг в усiх регiонах країни. Найбiльш сильнi позицiї Товариство має на 

ринку послуг доступу до мережi Iнтернет та фiксованої телефонiї. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" є 

лiдером ринку швидкiсного фiксованого доступу до мережi Iнтернет та займає домiнуюче 

становище на ринку фiксованої телефонiї. Iсторiя створення ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" бере 

початок у 1993 р., коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку 

"Укрелектрозв'язок" (з 1994 р. - Укртелеком). Пiзнiше, у 1998 р. вiдповiдно до затвердженої 

КМУ України програми об'єднання "Укртелеком" було реорганiзоване в єдине державне 

пiдприємство, а у сiчнi 2000 року пiсля проведення корпоратизацiї його було перетворено на 

вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" 

14.06.2011 р. загальними зборами акцiонерiв Товариства було прийнято рiшення про 

перейменування компанiї на публiчне акцiонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ".  

Сьогоднi ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" - сучасне пiдприємство з розвиненою iнфраструктурою. У 

груднi 2005 р. ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" отримав лiцензiю на надання послуг рухомого 

(мобiльного) телефонного зв'язку з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї 

телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв'язку за технологiєю 

UMTS/WCDMA. З 01.11.2007 р. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" розпочало продаж послуг мобiльного 

зв'язку третього поколiння. Мережа мобiльного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi 

з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового 

мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.06.2011 

р. ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" заснувало ТОВ "ТриМоб", якому передано всю дiяльнiсть з надання 

послуг рухомого (мобiльного) зв'язку. До ТОВ "ТриМоб", єдиним засновником та учасником 

якого є Товариство, переведено всi матерiальнi та нематерiальнi активи, якi використовуються 

для органiзацiї та надання послуг мобiльного зв'язку, i необхiдний квалiфiкований персонал. 

ТОВ "ТриМоб" є окремою компанiєю, яка з 01.01.2012 р. забезпечує надання послуг мобiльного 

зв'язку стандарту UMTS, якi ранiше надавалися Товариством. 

 

 

 

 



IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Акцiонери: юридичнi та фiзичнi особи 

(резиденти та нерезиденти) 

Згiдно реєстру акцiонерiв 

Наглядова рада 

ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Голова та члени Наглядової ради Голова Наглядової ради - Нетудихата 

Леонiд Iванович, члени Наглядової 

ради: Баринов Олександр Олексiйович, 

Муковнiн Сергiй Олексiйович, 

Павленко Людмила Миколаївна, 

Щербинська Яна Володимирiвна - 

незалежний директор, Iванова Олена 

Iванiвна - незалежний директор 

Одноособовий 

виконавчий орган 

ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Директор Товариства Курмаз Юрiй Павлович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор Курмаз Юрiй Павлович 1960 

Повна вища, 

Київське вище 

вiйськове авiацiйне 

iнженерне училище 

41 

ТОВ "АСТЕЛIТ", 22859846, 

Директор корпоративних 

вiдносин  

24.02.2014, на 

невизначений 

термiн 

Опис: 
Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 19.02.2014 р. Курмаза Ю.П. обрано Директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Винагорода в 

грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Перелiк 

посад, якi особа обiймала протягом  останнiх 5-ти рокiв: Директор ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Iдентифiкацiйний код: 21560766). Судимiсть (у тому 

числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

2 

Головний бухгалтер Скляревська Дiана Iванiвна 1972 

Повна вища, 

Український 

фiнансово-економiчн

ий iнститут, 

Мiжнародний 

iнститутменеджмент

у 

30 

АТ "УКРТРАНСНАФТА", 

31570412, Заступник 

головного бухгалтера 

01.06.2020, на 

невизначений 

термiн 

Опис: 
24.02.2020 р. директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення про звiльнення директора департаменту бухгалтерського та податкового 

облiку-головного бухгалтера Куц Iрини Вiкторiвни з посади за власним бажанням згiдно зi ст.38 КЗпП України (наказ № 206-к вiд 24.02.2020 р.). 

Пiдстава: заява Куц I. В. Дата звiльнення - 24.02.2020 р.  Перебувала на посадi директора департаменту бухгалтерського та податкового 

облiку-головного бухгалтера ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" з 28.09.2016 р. по 24.02.2020 р.  

25.02.2020 р. директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення про покладення на Шипiну Тетяну Леонiдiвну у порядку сумiщення посад 

виконання обов'язкiв за посадою директора департаменту бухгалтерського та податкового облiку-головного бухгалтера (наказ № 61-оп вiд 

25.02.2020 р.) вiдповiдно до ст.105 КЗпП України. Строк, на який покладено обов'язки: з 25.02.2020 р. до призначення на посаду директора 

департаменту бухгалтерського та податкового облiку-головного бухгалтера постiйного працiвника.  

29.05.2020 р. директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення (наказ № 171-оп вiд 29.05.2020 р. про скасування сумiщення посади) скасувати 

Шипiнiй Тетянi Леонiдiвнi з 01.06.2020 р. виконання додаткової роботи за посадою директора департаменту бухгалтерського та податкового 

облiку- головного бухгалтера, у порядку сумiщення посади, покладеної згiдно наказу ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" вiд 25.02.2020 № 61-оп " Про 

сумiщення посади". Пiдстава: заява Шипiної Т.Л. вiд 29.05.2020 р. Дата припинення повноважень: з 01.06.2020 р. Строк виконання обов'язкiв 

директора департаменту бухгалтерського та податкового облiку-головного бухгалтера: з 25.02.2020 р. по 31.05.2020 р. 

29.05.2020 р. директором ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення (наказ № 585-к вiд 29.05.2020 р. про прийняття на роботу) про призначення 



Скляревської Дiани Iванiвни на посаду головного бухгалтера ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Пiдстава: заява Скляревської Д.I. про прийняття на роботу. 

Дата набуття повноважень (призначення): 01.06.2020 р. Строк на який призначено - безстроково. Скляревська Д.I. не володiє акцiями емiтента. 

Судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного 

розпису.Винагорода в натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на наступних 

посадах: з жовтня 2006 р. по грудень 2019 р. - заступник головного бухгалтера АТ "УКРТРАНСНАФТА" (Iдентифiкацiйний код: 31570412). 

3 

Голова Наглядової 

Ради, є акцiонером 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

Нетудихата Леонiд Iванович 1955 

Повна вища, 

Одеський 

електротехнiчний 

iнститут зв'язку 

iм.Попова 

42 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", 

21560766,  з жовтня 2013 р. 

до цього часу - Голова 

Наглядової ради ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

 

18.04.2019, до 

припинення 

повноважень 

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".  Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно укладеного 

трудового договору. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. Нетудихата Л.I. є акцiонером ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". Перелiк посад, якi 

особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова Наглядової ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ (Iдентифiкацiйний код: 21560766). Судимiсть (у тому 

числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

4 

Член Наглядової Ради, 

є акцiонером ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Баринов Олександр 

Олексiйович 
1972 

Повна вища, 

Московська 

державна академiя 

хiмiчного 

машинобудування 

22 

АТ "СКМ", 31227326, 

директор з розвитку 

телекомунiкацiйного 

направлення бiзнесу 

18.04.2019, до 

припинення 

повноважень 

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". Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до укладенго 

з ним цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Перелiк 

посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: Голова ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Iдентифiкацiйний код: 21560766); директор з розвитку 

телекомунiкацiйного направлення бiзнесу АТ "СКМ" (Iдентифiкацiйний код: 31227326); член Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

(Iдентифiкацiйний код: 21560766). Перелiк займаних посад на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПрАТ "Фарлеп-Iнвест" 

(Iдентифiкацiйний код: 19199961),  що знаходиться за адресою: 01011, м. Київ, провулок Євгена Гуцала, 3; член Наглядової Ради ТОВ "ПЕРШИЙ 

УНIВЕРМАГ" (Iдентифiкацiйний код: 9326550),  що знаходиться за адресою:  01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21; Голова 

Наглядової Ради ТОВ "МЕДIА ГРУПА УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код: 37226740),  що знаходиться за адресою:  03148, м. Київ, вул. Героїв 

Космосу, 4. 

5 Член Наглядової Ради, Павленко Людмила 1963 Повна вища, 39 ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА 18.04.2019, до 



є акцiонером ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Миколаївна Iнститут права 

Мiжрегiональної 

академiї управлiння 

персоналом (м. 

Київ), Київський 

державний 

лiнгвiстичний 

унiверситет 

ПАРТНЕРИ", 33703383, 

головний юрисконсульт  

припинення 

повноважень 

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".  Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до 

укладенго з ним цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх 5-ти рокiв: головний 

юрисконсульт ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ" (Iдентифiкацiйний код: 33703383); член Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

(Iдентифiкацiйний код: 21560766). Перелiк займаних посад на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПРАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" 

(Iдентифiкацiйний код:19199961), що знаходиться за адресою: 01011, м.Київ, провулокм Євгена Гуцала, 3; Член Наглядової Ради ТОВ "МЕДIА 

ГРУПА УКРАЇНА" (Iдентифiкацiйний код: 37226740), що знаходиться за адресою: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4; головний юрисконсульт 

АТ "СКМ" (Iдентифiкацiйний код: 31227326), що знаходиться за адресою: 87534, Донецька обл., м. Марiуполь, пр-т Нахiмова, 116-А; член 

Наглядової Ради ТОВ "ЛЕМТРАНС" (Iдентифiкацiйний код: 30600592), що знаходиться за адресою: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 46-46А. 

Судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

6 

Член Наглядової Ради, 

є акцiонером ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Муковнiн Сергiй 

Олексiйович 
1975 

Повна вища, 

Унiверситет Тюлейн, 

США, Донецький 

державний технiчний 

унiверситет 

29 
АТ "СКМ", 31227326, 

iнвестицiйний менеджер 

18.04.2019, до 

припинення 

повноважень 

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". Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до 

укладенго з ним цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом 5-ти рокiв: iнвестицiйний 

менеджер АТ "СКМ" (Iдентифiкацiйний код: 31227326); член Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" (Iдентифiкацiйний код: 21560766). Перелiк 

займаних посад на iнших пiдприємствах: член Наглядової Ради ПРАТ "ФАРЛЕП-IНВЕСТ" (Iдентифiкацiйний код: 19199961), що знаходиться за 

адресою: 01011, м.Київ, провулокм Євгена Гуцала, 3; член Наглядової Ради ТОВ "ПЕРШИЙ УНIВЕРМАГ" (Iдентифiкацiйний код: 39326550), що 

знаходиться за адресою: 01030, м.Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21. Судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини 

вiдсутня. 

7 
Член Наглядової Ради - 

незалежний директор, 
Iванова Олена Iванiвна 1973 

Повна вища, 

Донецький 
24 

ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ, 

35610432, заступник 

18.04.2019, до 

припинення 



не є акцiонером ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

державний 

унiверситет, 

Київський 

нацiональний 

унiверситет 

iменiТараса 

Шевченка 

директора,  повноважень 

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". Член Наглядової ради-незалежний директор  

здiйснює свої повноваження вiдповiдно до укладенго з ним цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Перелiк посад, якi особа обiймала 

протягом 5-ти рокiв: заступник директора ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ" (Iдентифiкацiйний код: 35610432); юрист ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА 

ПАРТНЕРИ" (Iдентифiкацiйний код: 33703383). Судимiсть (у тому числi непогашена) за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
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Член Наглядової Ради - 

незалежний директор, 

не є акцiонером ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

Щербинська Яна 

Володимирiвна 
1974 

Повна вища, 

Донецький 

державний 

унiверситет 

28 
ТОВ " ПРIОРИТЕТ-К", 

35610448, директор 

18.04.2019, до 

припинення 

повноважень 

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". Член Наглядової ради-незалежний директор  

здiйснює свої повноваження вiдповiдно до укладенго з ним цивiльно-правового договору на безоплатнiй основi. Перелiк посад, якi особа обiймала 

протягом 5-ти рокiв: юрист ТОВ "ЮФ "ВОРОПАЄВ ТА ПАРТНЕРИ" (Iдентифiкацiйний код: 33703383); директор ТОВ "ЧАС ЗАКОНУ" 

(Iдентифiкацiйний код: 35610432), директор ТОВ "ПРIОРИТЕТ-К" (Iдентифiкацiйний код: 35610448). Судимiсть (у тому числi непогашена) за 

корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Директор Курмаз Юрiй Павлович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Скляревська Дiана Iванiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової Ради Нетудихата Леонiд Iванович 100 0,00000053

4 

100 0 

Член Наглядової Ради Баринов Олександр Олексiйович 100 0,00000053

4 

100 0 

Член Наглядової Ради Павленко Людмила Миколаївна 100 0,00000053

4 

100 0 

Член Наглядової Ради Муковнiн Сергiй Олексiйович 100 0,00000053

4 

100 0 

Член Наглядової Ради - 

незалежний директор 

Щербинська Яна Володимирiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової Ради - 

незалежний директор 

Iванова Олена Iванiвна 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Дата звiльнення: 24.02.2020 р.; 

ПIБ: Куц Iрина Вiкторiвна; 

посада: Директор департаменту бухгалтерського та податкового облiку-головний бухгалтер; 

вiддiл: Департамент бухгалтерського та податкового облiку; 

мотив звiльнення: власне бажання; 

Куц I.В. звiльнено за власним бажанням. При звiльненнi виплачено оклад пропорцiйно 

вiдпрацьованому часу та компенсацiя за невикористану вiдпустку. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Державний комiтет звязку та 

iнформатизацiї України 

(засновник) 

- -, - р-н, -, - 0 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕСУ" (акцiонер) 

33940565 
02002, м. Київ, вул. Челябiнська, 

буд. 5А 
92,791 

Акцiонери - юридичнi особи, 

загальна кiлькiсть яких 

вiдповiдно до реєстру 

акцiонерiв становить - 189 

(без врахування ТОВ "ЕСУ") 

- -, -, - р-н, -, - 5,839 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичнi особи акцiонери вiдповiдно до реєстру акцiонерiв, загальна кiлькiсть яких 

60 277 особи 
1,363 

на рахунках в Депозитарiї та на рахунках депозитарних установ, що не розкрили 

iнформацiю 
0,007 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
1. Розширення та модернiзацiя телекомунiкацiйної мережi 

- будiвництво нових сучасних волоконно-оптичних мереж 

- модернiзацiя iснуючої телеком мережi 

2. Розвиток сумiжних та додаткових напрямкiв бiзнесу 

- "Розумний дiм", Iнтернет речей, кiбербезпека, хмарнi послуги, мережевi послуги з вiддаленим 

управлiнням  (Smart Wi-Fi, SD WAN) тощо 

- здача в оренду нерухомостi, вивiльненої в процесi модернiзацiї телеком мережi 

3. Подальше пiдвищення операцiйної ефективностi 

- модернiзацiя портфеля послуг з урахуванням технологiчних та ринкових факторiв 

- впровадження системи управлiння та автоматизацiя бiзнес-процесiв. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Укртелеком сьогоднi - це найбiльший оператор фiксованого зв'язку в Українi, лiдер серед 

провайдерiв iнтернет.  

Укртелеком є один з найбiльших платникiв податкiв та зборiв в Українi - 1,856 млрд грн в 2020 



роцi. 

Модернiзацiя продуктового портфеля 

B2B:  

2015 рiк: фiксована телефонiя, DSL-iнтернет; канали зв'язку; SIP-телефонiя, хмарна АТС; 

оптичний iнтернет 1 Гбiт/с; VPN L2/L3, послуги ЦОД; 2018 рiк: фiксована телефонiя, 

DSL-iнтернет, канали зв'язку, SIP-телефонiя, Хмарна АТС, оптичний iнтернет 1 Гбiт/с, VPN 

L2/L3, послуги ЦОД. 

2019 рiк: фiксована/конвергентна телефонiя, DSL-iнтернет, канали зв'язку, Хмарна АТС, 

оптичний iнтернет до 10 Гбiт/с, SIP-телефонiя, VPN L2/L3, послуги ЦОД, TV Бiзнес, Anti-DDoS, 

Хмарнi сервiси - IaaS, BaaS.  

2020 рiк: Фiксована/конвергентна телефонiя, DSL-iнтернет, Канали зв'язку, SIP-телефонiя, 

Хмарна АТС, Оптичний iнтернет 10 Гбiт /с, VPN L2/L3, послуги ЦОД, TV Бiзнес, Anti-DDoS; 

Хмарнi сервiси - IaaS, BaaS, Антивiрусний захист, ПЗ Office 365 . 

B2C: 2015 рiк: фiксована телефонiя, SIP-телефонiя, DSL-iнтернет, Iнтерактивне ТБ; 2018 рiк: 

фiксована/конвергентна телефонiя, SIP-телефонiя, ADSL-iнтернет до 20 Мбiт /с, VDSL-iнтернет 

до 50 Мбiт /с, Оптичний iнтернет - 1 Гбiт / с, Iнтерактивне ТБ: Multiscreen. 

2019 рiк: фiксована/конвергентна телефонiя, АDSL-iнтернет до 20 Мбiт/с, VDSL-iнтернет до 50 

Мбiт/с, оптичний iнтернет до 1 Гбiт/с, SIP-телефонiя, Iнтерактивне ТБ. 

2020 рiк: Фiксована/конвергентна телефонiя, SIP-телефонiя, ADSL-iнтернет до 20 Мбiт/с, 

VDSL-iнтернет до 50 Мбiт/с, Оптичний iнтернет FTTx до 1 Гбiт/с, Партнерський Iнтернет до 1 

Гбiт /с, Iнтерактивне TV. 

Результати дiяльностi за 2020 рiк. 

B2C:  

1,54 млн. активних абонентiв телефонiї: АRPU: 2019 р. - 59 грн. без ПДВ; 2020 р. - 65 грн. без 

ПДВ  

900 тис. абонентiв Iнтернет: ARPU: 2019 р. - 100 грн. без ПДВ; 2020 р.- 120 грн. без ПДВ, FTTx - 

139 грн. без ПДВ. 

Покриття 3 322 н.п. 

65 тис. абонентiв Iнтерактивного ТБ: 14% проникнення IPTV у абонентiв FTTx, 180+ каналiв i 

радiостанцiй; перегляд через браузер, доступ до HD каналiв Cine+. 

B2B:  

700 тис. абонентiв телефонiї: ARPU: 2019 р. - 70 грн. без ПДВ; 2020 р. - 76 грн. без ПДВ 

131 тис. абонентiв Iнтернет: АRPU: 2019 р. - 195 грн без ПДВ; 2020 р. - 238 грн без ПДВ 

1,1 тис. екранiв (послуга Iнтерактивного ТБ), Хмарна АТС 23 тис. лiнiй (+14% за рiк), послуги 

ЦОД 5 800 Units (93% зайнятостi), Кiберзахист "Анти-DDoS" +22% доходу за рiк. 

Лiквiднiсть та зобов'язання. 

Компанiя має стабiльний фiнансовий стан та низьке спiввiдношення чистого боргу та EBITDA 

Чистий борг/ EBITDA: 2019 р. 1,1; 2020 р. 0,9. 

Розвиток iнфраструктури. 

Ядро мережi: IMS core, 82 MPLS routers, 2,1K of 10 Gb ports 

Транспортна мережа: внутрiшня 1 076 Гб/с, зовнiшня 250 Гб/с, паритетнi канали 560 Гб/с 

Оптичнi лiнiї зв'язку: 64 тис. км (+10 тис. км в 2020 роцi) 

Мережа доступу Iнтернет: 3 322 населених пунктiв (+271 в 2020 роцi) 

Капiтальнi iнвестицiї в 2020 роцi склали 688 млн. грн i в основному спрямованi на модернiзацiю 

та розвиток мережi та iнфраструктуру.  

Наукова робота та iнновацiї. 

Протягом 2020 р. Укртелеком тестував та впроваджував на своїх мережах новi технологiї: 

- Почав масштабно використовувати технологiю конвергентного зв'язку (FMC) з метою 

вiдновлення послуг голосової телефонiї пiсля крадiжок та пошкоджень телеком iнфраструктури; 

- Продовжував здiйснювати iнвестицiї в розвиток волоконно-оптичних мереж доступу за 

технологiями GPON та Ethernet, встановив 401 оптичний лiнiйний термiнал (OLT),  побудував 



близько 10 тис. км волоконно-оптичних лiнiй на мережах доступу; 

- Розширив ємнiсть транспортної мережi DWDM шляхом побудови двох 100 Гбiт/с та тридцяти 

трьох 10 Гбiт/с нових оптичних каналiв; 

- Продовжував використовувати найсучаснiшi типи конструкцiй волоконно-оптичного кабелю 

та волоконних свiтловодiв. 

Укртелеком бере участь в усiх основних нацiональних науково-технiчних конференцiях у сферi  

телекомунiкацiй та є спiворганiзатором бiльшостi з них: 

- Приймали участь у розробцi мiжнародних,  нацiональних та корпоративних 

нормативно-технiчних документiв, зокрема: 

- прийняли участь в роботi двох Державних Технiчних комiтетах зi стандартизацiї: ТК 155 

"Радiотехнологiї" та ТК 157 "Телекомунiкацiї";  

- технiчнiй комiсiї Адмiнiстрацiї Держспецзв'язку з питань визначення перелiку технiчних 

засобiв, якi можуть застосовуватися в телекомунiкацiйних мережах загального користування 

України; 

- 15-й дослiднiй комiсiї Мiжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ). 

- Приймали участь у шiстьох профiльних мiжнародних науково-технiчних конференцiях, де 

виступали з науковими доповiдями; 

- Представник Укртелекому приймає участь у роботi Мiжнародного Союзу Електрозв'язку 

(пiдроздiл ООН) та є координатором напряму стандартизацiї волоконно-оптичної 

iнфраструктури; 

- Розробки ПАТ "Укртелеком" стосовно вимог до оптичних муфт увiйшли як додаток "Досвiд 

України" до проекту мiжнародного стандарту L.201 МСЕ. 

Розширення та модернiзацiя телекомунiкацiйної мережi. 

Модернiзацiя телекомунiкацiйної мережi: 

Проект "Brownfield": проект з розбудови GPON-мережi у населених пунктах iз сильними 

позицiями УТК на ринку фiксованого Iнтернет-доступу. Переключення iснуючих абонентiв 

ADSL на GPON та новi продаж; В 2020 р. завершено будiвництво мереж доступу GPON по 

об'єктах, де було передбачена 2-х етапна реалiзацiя (етап 1 - 2019, етап 2 - 2020); За 2020 р. 

пiдключено 11,7 тис. нових абонентiв, переключено 17,3 тис. iснуючих абонентiв iнтернет з 

ADSL на GPON. 

Проект "Greenfield": Проект з будiвництва мереж GPON у сiльських населених пунктах, де 

вiдсутнє покриття фiксованого Iнтернету; У рамках проекту у 2020р. побудовано GPON 

покриття у 271 селi. У зонi покриття - 77 тис. домогосподарств, 200 тис. чол. За 2020р. 

пiдключено 20 тис. нових абонентiв iнтернет. 

Проект Оптика B2B: Пiдключено до оптичного iнтернету 206 медичних установи та 489 

навчальних закладiв; Пiдключено 2,7 тис. послуг оптичного iнтернету в 135 об'єднаних 

територiальних громадах. 

Проект Локальна модернiзацiя телеком мережi (ЛМТМ): Довгострокова Програма передбачає 

модернiзацiю та вивiльнення майданчикiв АТС завдяки змiнi технологiй надання послуг: 

- переключення iснуючих iниернет абонентiв з хDSL на GPON та новi продажi;  

- переключення абонентiв ОТА на технологiю FMC. 

В 2020 р. до Програми ЛМТМ увiйшли 72 майданчики АТС; 

В 2020 р. в рамках Програми до нової оптичної мережi було переключено 1,3 тис. Абонентiв; 

Очiкуванi результати реалiзацiї Програми ЛМТМ: 

Збереження доходу вiд iснуючих абонентiв iнтернет та отримання додаткового доходу вiд нових 

пiдключень; Отримання доходу вiд реалiзацiї вивiльнених активiв; Розширення перелiку 

об`єктiв нерухомостi для здачi в оренду; Економiя ОРЕХ на експлуатацiю та вiдновлення мiдної 

мережi та обладнання традицiйної телефонiї. 

Розвиток сумiжних та додаткових напрямкiв бiзнесу. 

Розвиток сумiжних напрямкiв бiзнесу: загальна ємнiсть дата-центрiв Укртелекому в 2020р 5,8 

тис. Units; кiлькiсть лiнiй хмарних АТС (VPBX) в 2020 р. зросла на 14% до 23 тис.; доходи вiд 



послуги кiберзахисту (anti-DDоS) зросли в 2020 р. на 22%, впровадженi новi ТВ пакети для 

HoReCa; Розпочато продаж сервiсiв Антивiрусний захист та ПЗ Office 365. 

Здача в оренду нерухомостi, вивiльненої в процесi модернiзацiї: портфель нерухомостi 

Укртелеком складає 2,8 млн м2; станом на кiнець 2020 р. 427,4 тис. м2 передано в оренду, а 

428,3 тис м2 нерухомостi, що не задiянi в операцiйнiй дiяльностi, пропонуються в оренду; всi 

об'єкти, якi пропонуються в оренду розмiщенi на сайтi "Укртелеком нерухомiсть"  

https://property.ukrtelecom.ua. 

Подальше пiдвищення операцiйної ефективностi. 

Модернiзацiя портфелю послуг: З 1 сiчня 2021 р. припинено надання послуги проводового 

мовлення в Днiпропетровськiй, Кiровоградськiй, Запорiзькiй, Волинськiй, Житомирськiй, 

Чернiгiвськiй, Полтавськiй, Чернiвецькiй областях. 

Альтернативна телефонiя: проект поєднує в собi можливостi мобiльного та фiксованого зв'язку; 

Постановою Кабiнету мiнiстрiв України конвергентна технологiя затверджена як технологiя 

надання фiксованого телефонного зв'язку нарiвнi з класичною проводовою технологiєю; Станом 

на 01.01.2021 послугою альтернативної телефонiї на базi конвергентної технологiї користуються 

18,3 тис. абонентiв. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
У ходi звичайної дiяльностi у Компанiї виникають кредитнi, процентнi, валютнi ризики та 

ризики лiквiдностi. 

Полiтика та процедури управлiння фiнансовими ризиками 

При використаннi фiнансових iнструментiв Компанiя зазнає таких видiв ризикiв: 

" кредитний ризик; 

" ризик лiквiдностi; 

" ринковий ризик.  

Полiтика з управлiння ризиками розроблена з метою виявлення та аналiзу ризикiв, яких зазнає 

Компанiя, встановлення належних лiмiтiв ризику та впровадження засобiв контролю ризикiв, а 

також для здiйснення монiторингу рiвнiв ризику та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика 

та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн 

ринкових умов та умов дiяльностi Компанiї. Через засоби навчання та стандарти i процедури 

управлiння Компанiя намагається створити таке впорядковане i конструктивне середовище 

контролю, в якому всi працiвники розумiють свої функцiї та обов'язки.  

Наглядова рада здiйснює нагляд за тим, яким чином керiвництво контролює дотримання полiтик 

i процедур з управлiння ризиками, а також аналiзує адекватнiсть структури управлiння ризиками 

по вiдношенню до ризикiв, яких зазнає Компанiя. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик виникнення фiнансового збитку внаслiдок невиконання споживачем 

або контрагентом зобов'язань за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв'язку з 

дебiторською заборгованiстю споживачiв та iнвестицiйними цiнними паперами.  

Компанiя не вимагає надання застави по фiнансових активах. Монiторинг кредитних ризикiв 



здiйснюється постiйно. Максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою 

вартiстю кожного фiнансового активу, вiдображеного у звiтi про фiнансовий стан. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша дебiторська заборгованiсть  

Наявнiсть кредитного ризику залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик 

кожного споживача. Демографiчнi показники клiєнтської бази, включаючи ризик дефолту, 

властивий конкретнiй галузi або країнi, в якiй споживачi здiйснюють свою дiяльнiсть, меншою 

мiрою впливає на рiвень кредитного ризику.  

При здiйсненнi монiторингу кредитного ризику споживачiв останнi групуються згiдно з їх 

кредитними характеристиками, у тому числi, залежно вiд того, чи вiдносяться вони до фiзичних 

або юридичних осiб, чи є вони вiтчизняними або мiжнародними операторами, державними 

установами, а також згiдно зi структурою їх заборгованостi за строками. Керiвництво аналiзує 

кредитну якiсть дебiторської заборгованостi до моменту прострочення до 90 днiв а також 

проводить "м'яку" роботу щодо стягнення дебiторської заборгованостi силами персоналу, що 

займається обслуговуванням абонентiв, за допомогою наступних засобiв: IVR, Viber, 

нагадування щодо заборгованостi в рахунках, здiйснення телефонних дзвiнкiв. Якщо споживач - 

фiзична особа - не платить бiльше 3 мiсяцiв, надання послуги призупиняється Компанiєю до 

надходження оплати. Пiсля спливу 90 днiв прострочення дебiторської заборгованостi Компанiя 

використовує послуги стороннiх компанiй, що супроводжують стягнення заборгованостi. 

Керiвництво впровадило кредитну полiтику, згiдно з якою платоспроможнiсть кожного 

iноземного оператора аналiзується окремо на момент початку спiвробiтництва. З урахуванням 

результатiв такого аналiзу контрагенту пропонуються умови оплати та надання послуг. Пiсля 

цього на постiйнiй основi аналiзується лише виконання зобов'язань з оплати. 

Отримання Компанiєю дебiторської заборгованостi залежить вiд ряду економiчних та 

полiтичних факторiв, але, на думку керiвництва, у Компанiї вiдсутнiй значний ризик збиткiв, що 

перевищували б резерви, створенi у цiй фiнансовiй звiтностi. 

Грошовi кошти на рахунках 

Компанiя розмiщує кошти на депозитах та поточних рахунках в банках, залежно вiд їхнього 

кредитного ризику. При виборi банку для розмiщення депозиту Компанiя враховує кредитний 

рейтинг контрагента, попереднiй досвiд роботи з ним та процентну ставку, яку пропонує банк. 

Станом на 31 грудня 2020 року 99.7% грошових коштiв Компанiї розмiщено у 3 українських 

банках (на 31 грудня 2019 року - 96.25% розмiщено у 3 українських банках), що не призводить 

до концентрацiї кредитного ризику. 

Далi наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках за кредитною якiстю згiдно з кредитними 

рейтингами за оцiнкою Fitch або Moody's станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв: 

(у тисячах гривень)    31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.   

Кошти на банкiвських рахунках  

В2      683 682  186 556 

B3      15 053   190 198 

Без рейтингу     80   15 214 

Всього кошти на банкiвських рахунках 698 815  391 968   

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (830)   (555) 

Всього кошти на банкiвських рахунках  

пiсля вирахування знецiнення  697 985  391 413 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов'язання 

шляхом поставки грошових коштiв чи iншого фiнансового активу. Пiдхiд до управлiння 

лiквiднiстю передбачає розумне забезпечення постiйною лiквiднiстю, достатньою для виконання 

зобов'язань Компанiї по мiрi настання строкiв їх погашення як у звичайних умовах, так i у 

надзвичайних ситуацiях, уникаючи при цьому неприйнятних збиткiв i ризику нанесення шкоди 

репутацiї Компанiї. 

Компанiя намагається забезпечувати наявнiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, доступних на 



першу вимогу, в обсязi, достатньому для покриття очiкуваних короткострокових операцiйних 

витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на 

екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйне лихо. 

Строки погашення зобов'язань за непохiдними фiнансовими зобов'язаннями згiдно з умовами 

договорiв, включаючи виплату процентiв, на 31 грудня 2020 року представленi таким чином: 

(у тисячах гривень)    Балансова вартiсть    Контрактнi грошовi потоки    До 1 мiсяця    Вiд 

1 до 3 мiсяцiв    Вiд 3 мiсяцiв до 1 року    Вiд 1 до 2 рокiв    Бiльше 2 рокiв 

Позики  

Банкiвськi кредити    1 562 316    1 574 434    -   -    215 391    664 869    694 174 

Кредити вiд постачальникiв    76 722    77 248    -    -    12 159    3 014    62 075 

Проценти до виплати   19 500   1 053 798   10 722   21 614   156 131   163 451    701 880 

Всього позик    1 658 538    2 705 480    10 722    21 614    383 681    831 334    1 458 129 

Кредиторська заборгованiсть за товари,  

роботи та послуги та  

iнша кредиторська заборгованiсть    412 789    412 789    412 789    -    -    -    - 

Iншi поточнi зобов'язання    39 996    39 996    17 079    4 167    18 750    -    - 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання  621 829    786 820    -   -   -   40 000   746 820 

Оренднi зобов'язання    265 521    440 003    5 542    11 034    48 379    64 290    310 758  

Всього    2 998 673    4 385 088    446 132    36 815    450 810    935 624    2 515 707  

Валютний ризик 

У Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з транзакцiями з iноземними операторами та 

позиками, деномiнованими в iноземнiй валютi. Валютами, що викликають цей ризик, є, в 

основному, долари США та Євро. Українське законодавство обмежує спроможнiсть Компанiї 

хеджувати свiй валютний ризик, отже, Компанiя не хеджує свiй валютний ризик. Проте, 

валютний ризик враховується керiвництвом пiд час вибору валюти розрахункiв з операторами та 

постачальниками товарiв та послуг. 

Рiвень валютного ризику представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) Деномiнованi у доларах США  Деномiнованi в євро 

                       31.12.2020 р  31.12.2019 р.  31.12.2020 р.  31.12.2019 р. 

Дебiторська  

заборгованiсть  

за товари, роботи,  

послуги  23 100   25 159   10 592   13 243 

Грошовi кошти  

та їх  

еквiваленти  78 898   77 044   173 391  100 928 

Поточна частина  

Довгострокових 

кредитiв  

та позик  (222 661)  (188 243)  (1 159)   (307) 

Довгостроковi  

кредити  

та позики  (421 323)  (542 126)  (350 871)  (114 285) 

Короткостроковi  

кредити  

та позики  -   -   (12 209)  - 

Кредиторська  

заборгованiсть  

за товари,  

роботи, послуги (11 593)  (4 412)   9 589   (19 781) 

Чиста довга/(коротка) 



позицiя  (553 579)  (632 578)  (170 667)  (20 202) 

10-ти вiдсоткове ослаблення гривнi по вiдношенню до вказаних валют на 31 грудня призвело б 

до зменшення суми прибутку пiсля оподаткування та зменшення власного капiталу на зазначенi 

нижче суми. Цей аналiз виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних 

величин, зокрема, процентних ставок.  

(у тисячах гривень) 31 грудня 2020 р 31 грудня 2019 р. 

Долари США  (45 393)  (51 871) 

Євро   (13 995)  (1 657) 

10-ти вiдсоткове змiцнення гривнi по вiдношенню до зазначених валют на 31 грудня призвело б 

до протилежного впливу на зазначенi вище суми, виходячи з припущення щодо незмiнностi всiх 

iнших змiнних величин. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик полягає у тому, що змiни ринкових цiн, таких як валютнi курси, процентнi 

ставки i вартiсть капiталу, будуть впливати на доходи або на вартiсть фiнансових iнструментiв. 

Метою управлiння ринковим ризиком є контроль рiвня ринкового ризику у межах прийнятних 

параметрiв при оптимiзацiї доходностi за ризик. Компанiя несе фiнансовi зобов'язання з метою 

управлiння ринковими ризиками. Всi такi операцiї здiйснюються згiдно з iнструкцiями 

керiвництва. Компанiя не застосовує операцiї хеджування для управлiння волатильнiстю 

показникiв прибутку чи збитку. 

Процентний ризик 

Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни 

майбутнiх грошових потокiв за вiдповiдними iнструментами (для заборгованостi за плаваючою 

ставкою). Керiвництво не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення 

заборгованостi Компанiї з фiксованими та плаваючими процентними ставками. Однак при 

отриманнi нових кредитiв та позик керiвництво здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти 

рiшення щодо того, яка процентна ставка - фiксована чи плаваюча - буде бiльш вигiдною для 

Компанiї протягом розрахункового перiоду до погашення заборгованостi.  

Оскiльки Компанiя, як правило, не має значних процентних активiв, її доходи та грошовi потоки 

вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. 

Процентний ризик Компанiї виникає у зв'язку з довгостроковими та короткостроковими 

позиками. Станом на 31 грудня 2020 року 60,08% загальної суми позик були наданi Компанiї за 

плаваючою ставкою (31 грудня 2019 року: 6.94%). 

Iнформацiя про ефективнi процентнi ставки за фiнансовими iнструментами наведена у Примiтцi 

13. Перегляд процентної ставки, як за iнструментами з фiксованою процентною ставкою, так i за 

iнструментами з плаваючою процентною ставкою, вiдбувається при настаннi строку їх 

погашення.  

Змiна процентних ставок на 100 базисних пунктiв призвела б до збiльшення або зменшення 

прибутку пiсля оподаткування та збiльшення або зменшення власного капiталу на 9 924 тисячi 

гривень (31 грудня 2019 року: 1 143 тисячi гривень) в результатi збiльшення/зменшення чистих 

процентних витрат по фiнансових активах та зобов'язаннях зi змiнними ставками. Цей аналiз 

виконаний на основi припущення щодо незмiнностi всiх iнших змiнних величин, зокрема, курсiв 

обмiну валют. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння Товариства, затверджений рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв 26.04.2006 р. (протокол ЗЗА № 5 вiд 26.04.2006 р.). Протягом звiтного перiоду 

Товариство дотримувалося положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства, за 

виключенням тих, що втратили свою актуальнiсть у зв'язку зi змiнами в чинному законодавствi 

України або не вiдповiдають положенням Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, 



зокрема, але не обмежуючись: в частинi залучення реєстратора для реєстрацiї та пiдтвердження 

прав на акцiї, оскiльки акцiї Товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства переведенi в 

бездокументарну форму; вимог до посадових осiб, найменування та склад органiв Товариства, 

оскiльки дiючою редакцiєю Статуту Товариства виконавчий орган має статус одноособового 

органу в особi директора; згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" наглядовим 

органом акцiонерного товариства є Наглядова рада; визначення заiнтересованих осiб, оскiльки 

Законом України "Про акцiонернi товариства" передбачено поняття "особа iз заiнтересованiстю" 

з чiтко визначеними критерiями та iн.  

Джерело розмiщення тексту Кодексу корпоративного управлiння Товариства: 

https://ukrtelecom.ua/upload/iblock/a3c/a3ca57e7522a3bc9a03726b41ddd2b86.pdf. 

Товариство планує розробити нову редакцiю кодексу з корпоративного управлiння, яка 

вiдображатиме найкращi практики корпоративного управлiння сьогодення в України та за 

кордоном, вiдповiдатиме сучасним тенденцiям в цiй сферi та вимогам чинного законодавства 

України в сферi корпоративних вiдносин. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариством не приймалося рiшень про застосування кодексу корпоративного управлiння 

фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнших кодексiв корпоративного управлiння. 

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство дотримується вимог корпоративного управлiння, встановлених чинним 

законодавством. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Товариство не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 0 

Опис У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi, з метою 

запобiгання поширенню коронавiруса COVID-19 та враховуючи встановлений на 

всiй територiї України карантин, керуючись Законом України "Про внесення змiн 

до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної 

хвороби (COVID-19)" № 540-IX вiд 30.03.2020, Постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України № 211 вiд 11.03.2020 "Про запобiгання поширенню на територiї України 

гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом 

SARS-CoV-2" iз змiнами та доповненнями, Наглядовою радою ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення про скасування проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", скликаних на 23.04.2020. 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 
У звiтному роцi Товариство не проводило загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
У звiтному роцi Товариство не проводило загальних зборiв 

акцiонерiв. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) У звiтному роцi позачерговi збори не скликалися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

У звiтному роцi 

позачерговi збори не 

скликалися. 

Інше (зазначити) 

У звiтному роцi 

позачерговi збори не 

скликалися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

У зв'язку з загостренням епiдемiологiчної 

ситуацiї в Українi та свiтi, з метою 

запобiгання поширенню коронавiруса 

COVID-19 та враховуючи встановлений на 

всiй територiї України карантин, керуючись 

Законом України "Про внесення змiн до 

деяких законодавчих актiв України, 

спрямованих на забезпечення додаткових 

соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з 

поширенням коронавiрусної хвороби 

(COVID-19)" № 540-IX вiд 30.03.2020, 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 

211 вiд 11.03.2020 "Про запобiгання 

поширенню на територiї України гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" iз 

змiнами та доповненнями, Наглядовою радою 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" прийнято рiшення про 

скасування проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", 

скликаних на 23.04.2020. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

У звiтному роцi позачерговi збори не 

скликалися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Нетудихата Леонiд Iванович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради - Голови 

Наглядової Ради визначенi дiючим законодавством України, 

Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду. 

Муковнiн Сергiй Олексiйович  X 

Функціональні обов'язки Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради визначенi 



члена наглядової ради дiючим законодавством України, Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову Раду. 

Баринов Олександр Олексiйович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради визначенi 

дiючим законодавством України, Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову Раду. 

Павленко Людмила Миколаївна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради визначенi 

дiючим законодавством України, Статутом Товариства та 

Положенням про Наглядову Раду. 

Щербинська Яна Володимирiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради - незалежного 

директора визначенi дiючим законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову Раду. 

Iванова Олена Iванiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Функцiональнi обов'язки члена Наглядової Ради - незалежного 

директора визначенi дiючим законодавством України, Статутом 

Товариства та Положенням про Наглядову Раду. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Вiдповiдно до ст. 25.1. Статуту Товариства Наглядова Рада 

Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в 

межах компетенцiї, визначеної Статутом, Положенням про 

Наглядову Раду та законодавством України, здiйснює управлiння 

акцiонерним Товариством, контролює та регулює дiяльнiсть 

Директора Товариства. 

Протягом звiтного перiоду Наглядова Рада Товариства 

працювала у складi 6 осiб, обраних на пiдставi рiшення рiчних 

(чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 

19 вiд 18.04.2019 р.), а саме: 

Нетудихата Леонiд Iванович - член Наглядової Ради - Голова 

Наглядової Ради; 

Баринов Олександр Олексiйович - член Наглядової Ради; 

Муковнiн Сергiй Олексiйович - член Наглядової Ради; 

Павленко Людмила Миколаївна - член Наглядової Ради; 

Iванова Олена Iванiвна (член Наглядової Ради-незалежний 

директор); 

Щербинська Яна Володимирiвна (член Наглядової 

Ради-незалежний директор). 

У звiтному перiодi Наглядова Рада Товариства здiйснювала 

повноваження в межах компетенцiї, визначеної Статутом 

Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, 

керуючись вимогами чинного законодавства України. 

Органiзацiйною формою роботи Наглядової Ради є засiдання 

(очнi та заочнi).  

Протягом 2020 року Наглядовою Радою Товариства було 

проведено 93 засiдання, на яких було розглянуто понад 200 

питань, вiднесених чинним законодавством та Статутом 

Товариства до її компетенцiї. 

Наглядова Рада Товариства проводила свої засiдання на 

постiйнiй основi: очнi засiдання проводилися щокварталу, заочнi 



засiдання - по мiрi необхiдностi за кожним зверненням (вимогою) 

Директора Товариства та/або Члена (-iв) Наглядової Ради 

Товариства. 

На очнi засiдання Наглядової ради Товариства запрошувалися та 

були присутнiми Директор Товариства, iншi працiвники 

Товариства. 

На очних засiданнях Наглядової Ради Товариства у звiтному 

перiодi розглядалися пiдсумки фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за вiдповiднi перiоди, особлива увага 

придiлялася звiтам щодо виконання запланованих показникiв 

дiяльностi та рацiонального використання матерiально-грошових 

ресурсiв у межах затверджених планiв дiяльностi Товариства, а 

також розглядалися плани формування i використання 

фiнансових ресурсiв на наступнi перiоди. 

Серед основних питань, якi розглядалися Наглядовою Радою 

Товариства на заочних засiданнях у звiтному перiодi, були 

органiзацiйнi питання скликання та проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; прийняття рiшень про обрання 

оцiнювачiв майна Товариства; прийняття рiшень з кадрових 

питань; прийняття рiшень про надання попереднього дозволу на 

вчинення правочинiв, зокрема, але не обмежуючись: передача в 

оренду об'єктiв нерухомостi, що належить Товариству; кредитнi 

угоди; правочини щодо придбання основних засобiв та iнших 

необоротних активiв задля модернiзацiї та технiчного 

переоснащення мереж; погодження закупiвель, що дозволяють 

впровадити новi сервiси та значно покращити якiсть iснуючих; 

пiдряд; послуги; купiвля-продаж цiнних паперiв та iншi задля 

забезпечення нормального функцiонування виробничого процесу 

та пiдвищення рiвня доходностi Товариства; iншi питання.  

Наглядова Рада будує свою роботу на принципах безперервного 

обмiну iнформацiєю з менеджментом Товариства у перiод мiж 

засiданнями, придiляє увагу попереднiй пiдготовцi та аналiзу всiх 

питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради Товариства. 

Рiшення Наглядової Ради Товариства приймались у межах її 

компетенцiї вiдповiдно до законодавства України, Статуту 

Товариства та Положення про Наглядову Раду, усi члени 

Наглядової Ради брали участь у її роботi.  

Встановленi законом цiлi для Наглядової ради в межах, 

визначених Статутом Товариства, виконанi, зокрема забезпечене 

належне управлiння Товариством та контроль за дiяльнiстю 

виконавчого органу Товариства. 

Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства позитивно вiдобразилась 

на фiнансово-економiчних показниках дiяльностi Товариства. За 

результатами дiяльностi в 2020 р. Товариство отримало 

прибуток. 

У 2021 роцi Наглядова Рада планує продовжувати роботу для 

подальшого впровадження заходiв з метою покращення 

фiнансового стану Товариства, реалiзацiї проектiв модернiзацiї та 

технiчного переоснащення, контролю за органiзацiєю належного 

виконання iнвестицiйних програм, а також удосконалення 

системи управлiння та пiдвищення iнвестицiйної привабливостi 



Товариства. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

Комiтет з аудиту 

складається з трьох осiб, а 

саме: Щербинської Я.В. 

(Голова Комiтету), 

Баринова О.О., Iванової 

О.I. (члени Комiтету).  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 

Комiтет Наглядової ради з питань 

призначень та визначення 

винагороди посадовим особам 

Товариства  

Комiтет Наглядової Ради з 

питань призначень та 

визначення винагороди 

посадовим особам 

Товариства складається з 

трьох осiб, а саме: Iванової 

О.I. (Голова Комiтету), 

Баринова О.О., 

Щербинської Я.В. (члени 

Комiтету).  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтет Наглядової ради з питань призначень та визначення 

винагороди посадовим особам Товариства. До компетенцiї 

Комiтету належить розгляд, аналiз, пiдготовка пропозицiй чи 

рекомендацiй та винесення на затвердження (чи прийняття 

рiшення) Наглядової Ради в разi необхiдностi та в межах її 

компетенцiї з питань щодо: визначення перелiку посад у 

Товариствi (та активах, якщо це передбачено статутами активiв), 

обрання на якi (прийняття на роботу) та припинення 

повноважень (звiльнення, вiдкликання) з яких здiйснюється за 

рiшенням Наглядової Ради Товариства; пiдготовка пропозицiй 

щодо надання попередньої згоди Наглядової Ради на 

призначення конкретних осiб (кандидатiв) на такi посади та 

звiльнення з них; пiдготовка пропозицiй щодо визначення та 

попереднього затвердження умов цивiльно-правових та/або 

трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх 

винагороди, включаючи щорiчне премiювання та додатковi 

пiльги; тимчасового усунення (вiдсторонення) топ-менеджерiв 

Товариства (та активiв, якщо це передбачено статутами активiв) 

вiд виконання їх обов'язкiв, пiдготовка пропозицiй щодо 

призначення особи, що буде тимчасово виконувати обов'язки та 

здiйснювати повноваження вiдповiдного топ-менеджера в разi 

прийняття рiшення про його тимчасове усунення 

(вiдсторонення); призначення особи, що буде тимчасово 

виконувати обов'язки вiдповiдного топ-менеджера Товариства (та 

активiв, якщо це передбачено статутами активiв) у випадку його 

тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцяти) календарних днiв 



або звiльнення; перiодичного оцiнювання структури, розмiру, 

складу та роботи виконавчого органу Товариства та надання 

рекомендацiй Наглядовiй радi Товариства щодо будь-яких змiн; 

персонального складу кожного з її комiтетiв, а також перiодичної 

ротацiї членiв Наглядової ради мiж комiтетами; розроблення та 

перiодичного перегляду полiтики (внутрiшнього положення) 

Товариства з питань призначень (в разi її наявностi); 

перiодичного оцiнювання виконавчого органу Товариства на 

вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам та звiтування щодо 

зазначеного питання Наглядовiй радi; розроблення плану 

наступництва для посад голови та членiв Наглядової ради, 

внесення у разi, якщо це передбачено внутрiшнiми документами 

Товариства, пропозицiй акцiонерам щодо кандидатур на посади 

членiв Наглядової ради; розроблення плану наступництва для 

посад виконавчого органу Товариства, забезпечення наявностi у 

виконавчого органу Товариства належного плану наступництва 

iнших осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi; 

розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження 

правил (кодексу) етичної поведiнки посадових осiб органiв 

Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлiкту iнтересiв, 

конфiденцiйностi, чесного ведення справ, захисту та належного 

використання активiв Товариства, дотримання вимог 

застосовуваного законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв, 

а також необхiднiсть надання Наглядовiй радi iнформацiї про 

будь-якi вiдомi факти порушень вимог законодавства або 

етичних норм; забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та 

навчання для членiв Наглядової ради та топ-менеджерiв, 

необхiдних для ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у 

запроваджуванiй в Товариствi моделi корпоративного 

управлiння; розроблення та перiодичного перегляду полiтики 

Товариства з питань винагороди (в разi ї наявностi); внесення 

пропозицiй Наглядовiй радi щодо винагороди виконавчого 

органу Товариства; внесення у разi, якщо це передбачено 

внутрiшнiми документами Товариства, пропозицiй акцiонерам 

щодо винагороди членiв Наглядової ради; щодо форм та iстотних 

умов договорiв та контрактiв з топ-менеджерами; ключових 

показникiв ефективностi та органiзацiя процедур перiодичної 

оцiнки їх виконання топ-менеджерами; надання загальних 

рекомендацiй виконавчому органу Товариства щодо рiвня та 

структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi 

функцiї; контролю рiвня та структури винагороди для осiб, якi 

здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на достовiрнiй 

iнформацiї, наданiй виконавчим органом Товариства; iнших 

питань за дорученням Наглядової Ради в межах компетенцiї 

Комiтету, визначеної Положенням про комiтет та чинним 

законодавством України. Комiтет також повинен вивчати 

полiтику виконавчого органу Товариства щодо добору та 

призначення осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в 

Товариствi. Будь-якi пропозицiї щодо призначення посадових 

осiб Товариства, призначення яких належить до компетенцiї 

Наглядової ради, мають бути попередньо погодженi Комiтетом. 



Було проведено 9 засiдань Комiтету, на яких розглядалися 

питання щодо розгляду ключових показникiв ефективностi 

внутрiшнього аудитора Товариства, щодо затвердження плану 

роботи та проведення аудиторських перевiрок внутрiшнiм 

аудитором Товариства, питання щодо внесення змiн до трудових 

контрактiв. 

 

Комiтет з аудиту. До компетенцiї Комiтету належить розгляд, 

аналiз, пiдготовка пропозицiй чи рекомендацiй та винесення на 

затвердження (чи прийняття рiшення) Наглядової Ради, в разi 

необхiдностi та в межах її компетенцiї, з питань щодо: iнформацiї 

про виявленi порушення за результатами застосування процедур 

внутрiшнього контролю, управлiння ризиками, причин 

виникнення таких порушень та рекомендацiй щодо усунення 

таких порушень; iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та 

аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства та Активiв, в тому числi внутрiшнiм 

аудитором/службою внутрiшнього аудиту; пiдбору, обрання 

зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) (незалежного) та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття рiшення 

про припинення та/або розiрвання договору з ним; прийняття 

рiшення про запровадження та лiквiдацiю посади внутрiшнього 

аудитора/служби внутрiшнього аудиту Товариства, призначення 

на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього 

аудитора/працiвникiв служби внутрiшнього аудиту Товариства, 

визначення органiзацiйної структури служби внутрiшнього 

аудиту; внутрiшнiх документiв (процедур, положень тощо) 

Товариства, що регулюють роботу внутрiшнього 

аудитора/служби внутрiшнього аудиту Товариства; пiдбору, 

призначення, перепризначення та звiльнення керiвника 

пiдроздiлу, до компетенцiї якого належить питання 

бюджетування Товариства; ефективностi здiйснення 

внутрiшнього аудиту та систем управлiння ризиками; здiйснення 

монiторингу цiлiсностi фiнансової iнформацiї, що надається 

Товариством, зокрема перегляд вiдповiдностi та послiдовностi 

бухгалтерських методiв, що використовуються Товариством та 

Активами; контролю незалежностi та об'єктивностi зовнiшнього 

аудитора (аудиторської фiрми) вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг; встановлення та застосування 

офiцiйного визначення полiтики, видiв послуг, якi не пiдлягають 

аудиту та якi виключенi або допустимi пiсля перевiрки комiтетом 

або допустимi без рекомендацiї комiтету; перегляду ефективностi 

процесу зовнiшнього аудиту та швидкостi реагування 

виконавчого органу Товариства на рекомендацiї, наданi у 

письмовiй формi зовнiшнiм аудитором (аудиторською фiрмою); 

дослiдження проблем, що можуть бути пiдставою для будь-якого 

звiльнення зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), та 

надання рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй; iнших 

питань за дорученням Наглядової Ради в межах компетенцiї 



Комiтету, визначеної цим роздiлом Положення та чинним 

законодавством України. В разi, якщо Товариство є таким, що 

має суспiльний iнтерес вiдповiдно до Законiв України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", та виконання 

функцiй аудиторського комiтету у термiнах Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" покладено 

на Наглядову раду Товариства, Комiтет проводить пiдготовчу 

роботу, готує матерiали, висновки, пропозицiї та рекомендацiї 

для Наглядової ради з питань, забезпечення яких покладено на 

Наглядову раду з метою виконання функцiй аудиторського 

комiтету вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". Було проведено 4 засiдання 

Комiтету, на яких розглядалися питання щодо розгляду 

пропозицiй з проведення обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi Товариства для обрання суб'єкта аудиторської 

дiяльностi, щодо розгляду плану роботи та проведення 

аудиторських перевiрок внутрiшнiм аудитором Товариства, 

питання щодо затвердження внутрiшнiх документiв Товариства, 

питання щодо розгляду пропозицiй з проведення обов'язкового 

аудиту фiнансової звiтностi Товариства для обрання суб'єкта 

аудиторської дiяльностi, щодо обрання аудитора (аудиторської 

фiрми) з проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства, питання щодо визначення умов договору, що 

укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) з 

проведення обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

Товариства, встановлення розмiру оплати послуг аудитора 

(аудиторської фiрми). 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Дiяльнiсть Комiтетiв Наглядової ради Товариства здiйснювалася 

на належному професiйному рiвнi. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Всi члени Наглядової Ради Товариства є компетентними та 

здiйснювали ефективну дiяльнiсть як посадовi особи Товариства. 

Дiяльнiсть Наглядової Ради Товариства, як колегiального органу, 

здiйснювалася на належному рiвнi та в рамках чинного 

законодавства України. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 

22.04.2021 р. затверджено звiт Наглядової Ради ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" про роботу за 2020 рiк 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 



Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) - 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) 
Винагорода виплачується вiдповiдно до оплатних чи безоплатних 

цивiльно-правових, трудових договорiв, контрактiв. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Директор Курмаз Юрiй 

Павлович (обраний 

Наглядовою Радою ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" 

(протокол засiдання НР № 

153 вiд 19.02.2014 р.). 

Вiдповiдно до норм чинного законодавства України та Статуту 

Товариства Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Товариства та дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без 

довiреностi, згiдно з наданими йому Статутом повноваженнями. 

До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 

Товариства, крiм питань та дiй, що належать до компетенцiї 

iнших органiв Товариства згiдно Статуту. У випадках, 

передбачених Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї 

Директора Товариства вирiшуються ним за погодженням та/або 

рiшенням iнших органiв Товариства. Права та обов'язки 

Директора Товариства визначаються законодавством України та 

Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Директор 

Товариства на вимогу органiв та посадових осiб Товариства 



зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про 

дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законодавством 

України, Статутом та внутрiшнiми актами Товариства. Директор 

Товариства зобов'язаний: виконувати рiшення та доручення 

Загальних Зборiв, Наглядової Ради, прийнятi в межах 

повноважень та компетенцiї, встановленої Статутом; 

дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх 

документiв Товариства; дiяти в iнтересах Товариства, 

здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у вiдношеннi до 

Товариства розумно та добросовiсно; не використовувати 

можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у 

власних приватних цiлях; не розголошувати iнформацiю, яка 

включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не 

використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка 

стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства та яка може 

певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства; у 

строк, встановлений законодавством України, доводити до 

вiдома Наглядової Ради iнформацiю про правочини Товариства, 

що плануються до вчинення Товариством та щодо яких вiн може 

бути визнаний заiнтересованою особою в розумiннi 

законодавства України; протягом трьох (3) робочих днiв 

письмово повiдомити Наглядову Раду про набуття ним чи його 

пов'язаними особами у власнiсть акцiй (корпоративних прав) 

та/або набуття iншої економiчної заiнтересованостi в iнших 

юридичних особах, якщо таке володiння корпоративними 

правами чи економiчний iнтерес можуть створити конфлiкт мiж 

iнтересами Товариства, з одного боку, та iнтересами Директора 

Товариства чи такої iншої юридичної особи, з iншого боку; без 

попередньої згоди Наглядової Ради не встановлювати трудовi 

вiдносини та не обиратися чи призначатися на будь-якi посади в 

iнших юридичних особах. Дiяльнiсть Директора Товариства 

протягом звiтного перiоду здiйснювалася на належному рiвнi, в 

рамках чинного законодавства України, Статуту Товариства. 

 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У Товариствi дiє одноосiбний виконавчий орган, який щодня 

приймає управлiнськi рiшення, в межах своєї компетенцiї та 

шляхом видання розпорядчих та iнших документiв (наказiв, 

розпоряджень тощо). 

 

Оцінка роботи Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 



виконавчого органу затверджено звiт Директора ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" про роботу за 

2020 рiк 

 

Примітки 
-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Управлiння ризиками в Компанiї базується на комплекснiй системi внутрiшнього аналiзу та 

контролю. 

Для ефективного управлiння ризиками здiйснюються: 

1. Регулярне виявлення та оцiнка ризикiв, якi впливають на досягнення стратегiчних та 

операцiйних цiлей. 

2. Прийняття рiшень з урахуванням iснуючих, а також потенцiйних ризикiв та можливостей. 

3. Вибiр оптимальної стратегiї управлiння ризиками, враховуючи ступiнь впливу та вартiсть 

заходiв з управлiння. 

4. Регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками.   

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 



Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Положення про фiлiї ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", Положення про 

Комiтет з аудиту Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ", 

Положення про Комiтет Наглядової Ради ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" 

з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам 

ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ". 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та  X 



більше 10 відсотками голосуючих акцій 

Інше (зазначити) - 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕСУ" 

(акцiонер) 

33940565 92,7906 

2 UA TELECOMINVEST LIMITED 

(опосередковане володiня, власник 

частки в розмiрi 100% в статутному 

капiталi ТОВ "ЕСУ") 

313109, Кiпр 100 

3  SCM FINANCIAL OVERSEAS 

LIMITED (опосередковане 

володiння, власникчастки в розмiрi 

100% в статному капiталi UA 

TELECOMINVEST LIMITED) 

189448, Кiпр 100 

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕМПОРIУМ" (опосередковане 

володiння,  власник частки в 

розмiрi 100% в статутному капiталi 

SCM FINANCIAL OVERSEAS 

LIMITED) 

35611043 100 

5 CROSSGOLD LIMITED (Декларацiя 

номiнального i довiрчого 

утримувача, 100% ТОВ 

"ЕМПОРIУМ") 

194788, Кiпр 100 

6 Ахметов Рiнат Леонiдович 

(опосередковане володiння, власник 

частки врозмiрi 100% в статутному 

- 100 



капiталi ТОВ "ЕМПОРIУМ", 

кiнцевий бенефiцiарний власник 

(контролер)Товариства) 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

18 726 248 000 0 -  

Опис У зв'язку з тим, що Товариство у звiтному роцi не проводило загальнi 

збори акцiонерiв, iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутня. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Посадовими особами органiв Товариства визнаються фiзичнi особи - голова та члени Наглядової 

Ради, Директор Товариства, Головний бухгалтер 

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою 

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової Ради Товариства. Припинення 

повноважень голови Наглядової Ради здiйснюється вiдповiдно до Статуту, а також у разi 

дострокового припинення повноважень як члена Наглядової Ради.  

 

Члени Наглядової Ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних 

Зборiв шляхом кумулятивного голосування, на строк не бiльший нiж три роки. Особи, обранi 

членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. До складу 

Наглядової Ради обираються акцiонери та/або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - 

"Представники Акцiонерiв"), та/або незалежнi директори. Порядок дiяльностi Представникiв 

Акцiонерiв, якi є членами Наглядової Ради, визначається такими Акцiонерами. Якщо кiлькiсть 

членiв Наглядової Ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного 

складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi Збори для 

обрання всього складу Наглядової Ради. Загальнi Збори можуть прийняти рiшення про 

дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради та одночасне обрання нових 

членiв. Випадки припинення повноважень члена Наглядової Ради та обрання нових членiв 

встановлюються законодавством України та Положенням про Наглядову Раду. Обрання членiв 

Наглядової Ради здiйснюється шляхом Кумулятивного Голосування, а отже рiшення Загальних 

Зборiв про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради може прийматися 

тiльки стосовно всiх членiв Наглядової Ради. 

 

Директор Товариства обирається та звiльняється (вiдкликається з посади) Наглядовою Радою у 

порядку встановленому законодавством України та Статутом Товариства. Пiдстави припинення 

повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством України, Статутом та 

контрактом з ним. Повноваження Директора Товариства припиняються в порядку 

передбаченому законодавством України та Статутом. Повноваження особи, обраної на посаду 

Директора Товариства припиняються достроково у разi: прийняття Наглядовою Радою рiшення 

про вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) особи з посади Директора Товариства; 

складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за 

умови письмового повiдомлення про це Наглядової Ради Товариства не менш нiж за 14 

календарних днiв; неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень 

Директора Товариства за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироку чи рiшення 



суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв та 

здiйснення повноважень Директора Товариства; в разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора 

Товариства; на пiдставах, додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз 

особою, обраною на посаду Директора Товариства. 

 

Головний бухгалтер Товариства призначається та звiльняється  директором Товариства 

вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова Наглядової Ради здiйснює свої повноваження вiдповiдно до чинного законодавства,  

Статуту ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" та Положення про Наглядову Раду. До повноважень голови 

Наглядової Ради вiдноситься: головування на Загальних зборах, якщо iнше не передбачено 

Статутом Товариства або рiшенням Наглядової ради; органiзацiя пiдготовки доповiдей та звiтiв 

Загальним Зборам про дiяльнiсть Наглядової Ради, вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення 

мети Товариства; органiзацiя роботи Наглядової Ради; скликання засiдань Наглядової Ради та 

головування на них, визначення порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв 

засiдань Наглядової Ради, пiдписання протоколiв засiдань Наглядової Ради; забезпечення 

вiдкритого обговорення та вiльного обмiну думками на засiданнях Наглядової Ради i належного 

рiвня (повноти) розгляду на них усiх питань; пiдписання вiд iменi Товариства затверджених 

Наглядовою Радою цивiльно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, обраною 

на посаду Директора Товариства, якщо Наглядова Рада не прийме рiшення про уповноваження 

iншої особи на пiдписання такого договору (контракту); здiйснення iнших функцiй, 

передбачених Статутом, цим Положенням, а також таких, якi необхiднi для ефективного 

забезпечення дiяльностi Наглядової Ради в межах її повноважень.  

 

До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним 

законодавством  Статутом ПАТ "УКРТЕЛЕКОМ" та Положення про Наглядову Раду. До 

компетенцiї Наглядової Ради належить: Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється 

дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що згiдно iз законом вiднесенi до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв, та тих, що за рiшенням Наглядової Ради переданi для затвердження 

Директору; Затвердження положення про винагороду Директора Товариства; Затвердження 

звiту про винагороду Директора Товариства; Затвердження проекту порядку денного i порядку 

денного Загальних бборiв, повiдомлення про проведення Загальних зборiв та визначення 

способу повiдомлення Акцiонерiв про проведення Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, затвердження форми i 

тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах, крiм випадкiв Скликання Загальних 

зборiв Акцiонерами; Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних 

зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; 

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; Прийняття рiшення про 

розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; випуск векселiв Товариства або 

iндосамент векселiв iнших юридичних чи фiзичних осiб; Прийняття рiшення про викуп 

розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; Затвердження ринкової вартостi 

майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом; Обрання (прийняття на 

роботу у Товариство) та припинення повноважень (вiдкликання, звiльнення) особи на посаду 

Директора Товариства, Фiнансового директора Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, 

затвердженого Наглядовою Радою, в тому числi розiрвання цивiльно-правового чи трудового 

договору (контракту) з особою, яка була обрана (прийнята на роботу в Товариство) на посаду 

Директора Товариства, Фiнансового директора та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого 

Наглядовою Радою; Затвердження умов цивiльно-правового чи трудового договору (контракту), 



що укладатиметься з особою, обраною на посаду Директора Товариства, Фiнансового директора 

Товариства та на iншi посади згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою; Прийняття 

рiшення про: Вiдсторонення Директора Товариства вiд здiйснення повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства у випадку його 

вiдсторонення вiд здiйснення повноважень; Призначення особи, що буде виконувати обов`язки 

Директора Товариства у випадку його тимчасової вiдсутностi бiльше 30 (тридцяти) календарних 

днiв поспiль або його звiльнення; Вiдсторонення Фiнансового директора Товариства та iнших 

осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, вiд здiйснення їх 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Фiнансового 

директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно перелiку, затвердженого Наглядовою 

Радою, у випадку їх вiдсторонення вiд здiйснення повноважень; Призначення особи, що буде 

виконувати обов`язки Фiнансового директора Товариства та iнших осiб на посадах згiдно 

перелiку, затвердженого Наглядовою Радою, у випадку вiдсутностi таких осiб бiльше 30 

(тридцяти) календарних днiв поспiль або їх звiльнення; Обрання Реєстрацiйної комiсiї; 

прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї Товариства депозитарнiй 

установi; формування тимчасової Лiчильної комiсiї, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв 

Товариства Акцiонерами; Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, прийняття 

рiшення про припинення та/або розiрвання договору з аудитором (аудиторською фiрмою) 

Товариства; Затвердження рекомендацiй Загальним зборам Товариства за результатами розгляду 

висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття 

рiшення щодо нього; Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

Дивiдендiв, порядку та строкiв виплати Дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 

законодавством України та Статутом Товариства, встановлення порядку повiдомлення осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, про дату, розмiр, порядок та строк їх виплати; 

Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до законодавства 

України та цього Статуту;  Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях та вихiд з них; Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї 

Наглядової Ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; Вирiшення питань про 

створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

затвердження статутiв юридичних осiб у разi прийняття рiшення про їх створення; Надання 

попереднього дозволу на: Вчинення Товариством правочинiв дарування та/або пожертви (у т.ч. 

надання безповоротної фiнансової допомоги), та/або iнших видiв правочинiв щодо безоплатної 

передачi майна/послуг, предметом яких є основнi засоби та фонди, та/або iншi необоротнi 

активи Товариства, валютнi цiнностi, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 

000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату 

прийняття рiшення) за однiєю операцiєю або загальна сума таких операцiй перевищує 4 000 

000,00 (чотири мiльйони) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на 

дату прийняття рiшення) на календарний рiк; Вчинення правочинiв щодо надання Товариством 

поворотної фiнансової допомоги (кредиту, позики, позички та iнших видiв договорiв поворотної 

допомоги, передбачених законодавством України); Вчинення Товариством правочинiв щодо 

отримання кредитiв та/або позик чи iнших видiв поворотної допомоги та пов'язаних з такими 

правочинами iнших правочинiв, якi забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань 

(застава, порука, гарантiя тощо); Вчинення Товариством правочинiв з придбання або вiдчуження 

нерухомого майна, незавершеного будiвництва або земельних дiлянок; Вчинення Товариством 

правочинiв щодо придбання або набуття у власнiсть iншим способом, вiдчуження будь-яким 

способом (в тому числi передача у заставу та iншi види обтяжень) акцiй, корпоративних прав, 

деривативiв та iнших похiдних цiнних паперiв, облiгацiй, векселiв, iнших цiнних паперiв 

будь-яких осiб; Вчинення Товариством правочинiв щодо надання Товариством будь-яких видiв 



забезпечення (гарантiї, поруки, iндосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого 

майна чи активiв Товариства у заставу/iпотеку за зобов'язаннями iнших осiб (майнове 

поручительство); Вчинення Товариством правочинiв переводу боргу або вiдступлення права 

вимоги; Укладення договорiв про передачу в оренду, лiзинг та/або iншi способи користування 

або управлiння iнвентарних об'єктiв основних засобiв та/або iнших необоротних активiв 

Товариства, у випадку, якщо рiчна сума (включаючи ПДВ) орендних, лiзингових чи iнших 

платежiв за одним договором перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї 

суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) на календарний рiк; Придбання 

або  створення, полiпшення (модернiзацiя, реконструкцiя) Товариством основних засобiв та 

iнших необоротних активiв, якщо вартiсть такого придбання, створення або полiпшення 

перевищує 5 000 000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за 

курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ за одним договором, або з одним 

контрагентом або групою осiб, пов'язаних вiдносинами контролю, як це визначено в 

законодавствi України про захист економiчної конкуренцiї, за календарний рiк; Вiдчуження або 

списання з балансу Товариства (з наступною реалiзацiєю або лiквiдацiєю) iнвентарних об'єктiв 

основних засобiв та/або iнших необоротних активiв iз балансовою вартiстю, що перевищує 1 000 

000,00 (один мiльйон) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату 

прийняття рiшення) - за одиницю, або якщо сума договору з вiдчуження перевищує 5 000 000,00 

(п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату 

прийняття рiшення) з врахуванням ПДВ; Укладення Товариством будь-яких правочинiв (на 

закупiвлю та/або продаж сировини, продукцiї власного виробництва, надання чи отримання 

послуг тощо), якщо загальна очiкувана сума усiх правочинiв з одним контрагентом або групою 

осiб, пов'язаних вiдносинами контролю, як це визначено в законодавствi України про захист 

економiчної конкуренцiї, за календарний рiк перевищує 300 000 000,00 (триста мiльйонiв) 

гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату прийняття рiшення) з 

врахуванням ПДВ; Вчинення Товариством будь-якого нового правочину (в т.ч. пiдписання 

договору/контракту, специфiкацiї), що укладається на строк бiльш нiж на 1 (один) рiк, та на 

подовження дiї ранiше укладеного правочину бiльш нiж на 1 (один) рiк (за виключенням 

правочинiв, що мiстять окремi зобов'язання (гарантiя, вiдповiдальнiсть), строк виконання яких 

перевищує 1 (один) рiк, а також за виключенням договорiв на телекомунiкацiйнi послуги та 

договорiв на отримання Товариством комунальних послуг); Укладення будь-яких договорiв про 

отримання Товариством в користування та/або управлiння будь-яким способом основних фондiв 

(засобiв) та/або iнших необоротних активiв, якщо розмiр орендної та iнших видiв плати (крiм  

комунальних платежiв) за одним таким договором у розрахунку на календарний мiсяць 

перевищує 200 000,00 (двiстi тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом 

НБУ на дату прийняття рiшення) або загальна сума орендної та iнших видiв плати (крiм 

комунальних платежiв) за такими договорами за календарний рiк перевищує 2 500 000,00 (два 

мiльйони п'ятсот тисяч) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату 

прийняття рiшення), а стосовно укладення таких договорiв щодо земельних дiлянок - незалежно 

вiд їх вартостi; Видачу Директором довiреностей (доручень) чи передачу будь-яким iнших 

чином повноважень на вчинення правочинiв, якi потребують нотарiального посвiдчення, або 

правочинiв, щодо яких вимагається рiшення, попередня згода чи дозвiл Наглядової Ради чи 

Загальних зборiв за цим Статутом чи за законодавством України; Попереднє затвердження 

значних iнвестицiйних проектiв Товариства, тобто напрямкiв дiяльностi Товариства, що 

пов'язанi з капiтальними iнвестицiями, поза рамками поточної операцiйної дiяльностi з надання 

телекомунiкацiйних послуг, очiкуванi сукупнi витрати (iнвестицiї) за якими перевищують 5 000 

000,00 (п'ять мiльйонiв) гривень (або еквiвалент цiєї суми в iншiй валютi за курсом НБУ на дату 

прийняття рiшення) на календарний рiк, або якi передбачають створення нової юридичної 

особи; Попереднє погодження проектiв колективних договорiв Товариства (у випадку їх 

укладення або внесення до них змiн та/або доповнень); Прийняття рiшень про затвердження 

результатiв та/або звiтiв про результати розмiщення облiгацiй Товариства, а також за 



вiдповiдним рiшенням Загальних зборiв Товариства прийняття рiшень про внесення змiн до 

рiшення Загальних зборiв про розмiщення облiгацiй Товариства в межах та обсязi, визначених 

Загальними зборами; Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

Дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг, прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна 

Товариства; Прийняття рiшення про обрання, призначення, змiну депозитарної установи цiнних 

паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатимуться з депозитарними 

установами та Центральним депозитарiєм, встановлення розмiру оплати їх послуг; Прийняття 

рiшення про призначення, вiдкликання розпорядника (-iв) рахунку в цiнних паперах Товариства, 

а також про видачу чи скасування довiреностi такому розпоряднику (-ам); Надсилання 

пропозицiї Акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють 

спiльно), яка придбала Контрольний Пакет акцiй, вiдповiдно до законодавства України; 

Iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; Прийняття рiшення про обрання чи 

переобрання Голови Наглядової Ради, обрання та припинення повноважень голови i членiв 

iнших органiв Товариства; Утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв 

Наглядової Ради, визначення кiлькiсного складу комiтетiв Наглядової Ради, обрання та 

вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової Ради, визначення перелiку питань, якi передаються для 

вивчення та пiдготовки на комiтети Наглядової Ради, в тому числi шляхом затвердження 

вiдповiдних положень про комiтети Наглядової Ради; Прийняття рiшення про участь Товариства 

у договорi (угодi), який укладається мiж Акцiонерами Товариства, за яким вони приймають на 

себе додатковi зобов'язання як Акцiонери; Розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства 

та фiнансових планiв дiяльностi Товариства; Затвердження органiзацiйної структури 

Товариства; Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних 

та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; Затвердження положень про вiдокремленi 

пiдроздiли Товариства; Розгляд звiту Директора та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду, аналiз дiй Директора Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної, економiчної, цiнової полiтики Товариства; Прийняття рiшень щодо 

порядку використання прав Товариства, якi надаються акцiями або iншими корпоративними 

правами iнших юридичних осiб, право власностi на якi належить Товариству; надання 

Директору Товариства або iншiй особi, що визначена Наглядовою Радою, повноважень для 

здiйснення голосування в органах управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких 

володiє Товариство, з вiдповiдними завданнями вiдносно такого голосування; Запровадження та 

лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або пiдроздiлу (служби) внутрiшнього 

аудиту Товариства;  Визначення органiзацiйної структури пiдроздiлу (служби) внутрiшнього 

аудиту Товариства; Призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора 

Товариства, призначення на посади та звiльнення з посад керiвника та працiвникiв пiдроздiлу 

(служби) внутрiшнього аудиту Товариства; Затвердження умов трудових договорiв, що 

укладаються з внутрiшнiм аудитором або з керiвником i працiвниками пiдроздiлу (служби) 

внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) 

Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, 

опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 

Товариства; Затвердження рiчного консолiдованого бiзнес-плану (включаючи бюджет 

Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших планiв (програм) 

Товариства; Прийняття рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв 

Товариства, в тому числi резервного капiталу (за наявностi); Прийняття рiшення про надання 

згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого 

правочину у випадках, передбачених законодавством; Прийняття рiшення про вчинення 



правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених законом; Визначення (змiна) 

мiсцезнаходження Товариства. 

Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз цим Статутом 

та законодавством України. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради, 

визначаються законодавством та не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм 

Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України. 

 

Компетенцiя та повноваження Директора Товариства: Здiйснює керiвництво та вирiшує всi 

питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих питань, якi законодавством України, Статутом 

та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. У випадках, 

передбачених цим Статутом, питання вiднесенi до компетенцiї Директора Товариства 

вирiшуються ним за погодженням та/або на пiдставi рiшення iнших органiв Товариства. Без 

довiреностi представляє Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 

особами, банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, 

державними та громадськими установами та органiзацiями, веде переговори та здiйснює 

юридичнi дiї вiд iменi Товариства тощо в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом, 

рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової Ради; Спiльно з Фiнансовим директором Товариства 

без довiреностi (в такому випадку Директор та Фiнансовий директор дiють спiльно на пiдставi 

Статуту без довiреностi) вчиняє правочини, пiдписує (укладає) договори (угоди, контракти), а 

щодо правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язкове 

рiшення Загальних зборiв та/або рiшення (дозвiл) Наглядової Ради Товариства на їх здiйснення, 

- також пiсля отримання вiдповiдного рiшення (дозволу); Приймає рiшення про прийняття на 

роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, визначення умови їх оплати 

працi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, а також вирiшує всi iншi питання 

трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; Приймає рiшення про заохочення, накладення 

стягнень, притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства, з урахуванням 

обмежень, встановлених цим Статутом; Пiсля одержання згоди Наглядової Ради Товариства 

укладає та виконує вiд iменi Товариства колективний договiр iз трудовим колективом 

Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання його умов; Затверджує штатний розпис 

Товариства та змiни до нього; Визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства, приймає 

рiшення щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi; 

Директор Товариства несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю бухгалтерського облiку та 

забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних 

документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi; Визначає фондову бiржу в 

Українi, до бiржового списку якої, можуть бути включенi акцiї Товариства вiдповiдно до 

законодавства України; Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовiй Радi рiчний 

консолiдований бiзнес-план (включаючи бюджет Товариства), рiчну та довгострокову 

iнвестицiйну програму, iншi плани (програми) Товариства та надає звiти про їх виконання; 

Забезпечує виконання затверджених Наглядовою Радою рiчного консолiдованого бiзнес-плану 

(включаючи бюджет Товариства), рiчної та довгострокової iнвестицiйної програми, iнших 

планiв (програм) Товариства; Забезпечує реалiзацiю фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної, 

технiчної та цiнової полiтики Товариства; Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та 

рiшення Наглядової Ради, звiтує про їх виконання; Вiдповiдає за належне функцiонування 

системи розкриття та поширення iнформацiї про дiяльнiсть Товариства; Органiзує розробку та 

надає на затвердження Наглядовiй Радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та 

її змiни; Приймає рiшення про вiдкриття розрахункових та iнших рахункiв в банкiвських та 

фiнансових установах України або за кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв 

розрахункiв, кредитних, депозитних, касових та iнших фiнансових операцiй Товариства, 

пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю 

Товариства; Розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень 

встановлених цим Статутом, внутрiшнiми Положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової 



Ради та/або Загальних зборiв; Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством цiнних 

паперiв, рiшення про розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової Ради або Загальних 

зборiв; За умови отримання дозволу Наглядової Ради, здiйснює дiї щодо: участi у створеннi i 

дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) 

Товариства в асоцiацiях, концернах, корпорацiях, консорцiумах та iнших об'єднаннях; участi у 

дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє 

Товариство; укладання правочинiв щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть 

iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; Видає довiреностi вiд 

iменi Товариства iншим особам: (i) одноособово  -в межах своєї компетенцiї; (ii) спiльно з 

Фiнансовим директором Товариства - на право вчиняти правочини, пiдписувати (укладати) 

договори (угоди, контракти); Затверджує будь-якi внутрiшнi документи (iнструкцiї, процедури, 

положення тощо) Товариства з питань органiзацiї його дiяльностi, в тому числi iнструкцiї та 

положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi структурнi пiдроздiли 

Товариства, за винятком тих документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї iнших 

органiв Товариства;  Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; 

Виступає вiд iменi власникiв Товариства, як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi 

колективних трудових спорiв з працiвниками Товариства; Забезпечує виконання Товариством 

своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; Виконує рiшення Загальних зборiв, 

Наглядової Ради та звiтує про їх виконання; На вимогу Наглядової Ради готує та надає звiти з 

окремих питань своєї дiяльностi; В порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством 

України, здiйснює дiяльнiсть, пов'язаною з державною таємницею та службовою iнформацiєю з 

присвоєним вiдповiдно до законодавства України грифом "для службового користування"; 

Забезпечує виконання рiшень Наглядової Ради про скликання та проведення Загальних зборiв 

вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту; надає пропозицiї 

Наглядовiй Радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних 

зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв; Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової Ради, або щодо 

вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного погодження Наглядової Ради та/або 

Загальних зборiв.  

 

Повноваження головного бухгалтера визначенi в Законi України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" та Посадовiй iнструкцiї головного бухгалтера. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
У вiдповiдностi до ч.3 ст. 40-1 Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" нами був перевiрений Звiт про корпоративне управлiння Компанiї. На основi 

виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас 

вважати, що Компанiя не дотримувалася в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Також нами була перевiрена 

достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статтi 40-1 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку. Основнi 

вiдомостi про практикуючого фахiвця (аудиторську фiрму):  повне найменування -  

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ"; iдентифiкацiйний код юридичної 

особи: 31032100; номер реєстрацiї аудиторської фiрми (аудитора) в Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської  дiяльностi - 2397; мiсцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. 

Московська, буд. 32/2; Тел. (044) 490 55 07. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Товариство не є фiнансовою установою. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕСУ" 

33940565 02002, - р-н, м.Київ, 

вулиця Челябiнська, 

будинок 5А 

17 376 189 488 92,7906 17 376 189 488 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Вiдсутнi акцiонери - фiзичнi особи, що володiють 5 i бiльше вiдсоткiв 

акцiй емiтента 

0 0 0 0 

Усього 17 376 189 488 92,7906 17 376 189 488 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 

вбездокументарнiй формi 

18 726 248 000 0,25 Акцiонерами Товариства можуть бути фiзичнi та 

юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї 

Товариства в установленому законом порядку (в тому 

числi при його створеннi, при додатковому випуску 

акцiй та на вторинному ринку, а також у випадку 

спадкоємства громадян чи правонаступництва 

юридичних осiб). Кожному акцiонеру Товариства 

(надалi - "Акцiонер") кожною простою акцiєю 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права 

на: участь в управлiннi Товариством; отримання 

дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

Товариства; отримання iнформацiї про господарську 

дiяльнiсть Товариства в порядку, встановленому 

законодавством України, Статутом та внутрiшнiми 

актами Товариства. Акцiонери-власники простих акцiй 

Товариства мають й iншi права, передбаченi 

законодавством України та Статутом. Акцiонери 

зобов'язанi: дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства; виконувати рiшення Загальних 

Зборiв Товариства, iнших органiв Товариства; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; оплачувати 

акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi 

Статутом та законодавством України; не 

розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; акцiонери 

можуть також мати iншi обов'язки, встановленi 

законодавством України. 

 

Публiчна пропозицiя щодо зазначених 

цiнних паперiв не здiйснювалась. До 

бiржового реєстру фондової бiржi акцiї 

емiтента не включенi 

Примітки: 

- 



XI. 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 

фондого ринку 

UA4000137244 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 18 726 24

8 000 

4 681 562 00

0 

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 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

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



03.02.2014 16/2/2014 

Серiя T 

НКЦПФР UA400017

9402 

відсотко

ві 

50 000 8 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

400 000 0

00 

20 Згiдно 

Проспект

у емiсiї 

0 14.06.2

020 

Опис 

1. Мета емiсiї облiгацiй серiї 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 1 кв. 2020 року з 11.03.2020 (24 вiдсотковий перiод); у 2 кв. 2020 року з 10.06.2020 (25 вiдсотковий перiод); у 3 кв. 

2020 року з 09.09.2020 (26 вiдсотковий перiод); у 4 кв. 2020 року з 09.12.2020 (27 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне. 

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) серiї T  переведено з категорiї позалiстингових 

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

За облiгацiями серiї T: Процентний дохiд у звiтному перiодi не виплачувався, оскiльки облiгацiї серiї Т були ранiше викупленi у власникiв та 

зберiгаються на рахунку емiтента в ПАТ "НДУ". 

За облiгацiями серiї Т йде процес закриття. В НКЦПФР подано звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї Т. 

03.02.2014 17/2/2014С

ерiя U 

НКЦПФР UA400017

9410 

відсотко

ві 

50 000 6 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

300 000 0

00 

19,5 Згiдно 

Проспект

у емiсiї 

1 236 80

2,2 

13.09.2

020 

Опис 

1. Мета емiсiї облiгацiй серiї  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 1 кв. 2020 року з 11.03.2020 (24 вiдсотковий перiод); у 2 кв. 2020 року з 10.06.2020 (25 вiдсотковий перiод); у 3 кв. 

2020 року з 09.09.2020 (26 вiдсотковий перiод); у 4 кв. 2020 року з 09.12.2020 (27 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне. 

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) серiї  U  переведено з категорiї позалiстингових 

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

Облiгацiї серiї U  були погашенi та процентний дохiд у звiтному перiодi сплачений. 



За облiгацiями серiй U йде процес закриття. В НКЦПФР подано звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї U. 

 

03.02.2014 18/2/2014С

ерiя V 

НКЦПФР UA400017

9428 

відсотко

ві 

50 000 8 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

400 000 0

00 

19,5 Згiдно 

Проспект

у емiсiї 

1 244 57

9,84 

13.12.2

020 

Опис 

1. Мета емiсiї облiгацiй серiї  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  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 1 кв. 2020 року з 11.03.2020 (24 вiдсотковий перiод); у 2 кв. 2020 року з 10.06.2020 (25 вiдсотковий перiод); у 3 кв. 

2020 року з 09.09.2020 (26 вiдсотковий перiод); у 4 кв. 2020 року з 09.12.2020 (27 вiдсотковий перiод). 

Спосiб розмiщення облiгацiй: вiдкрите публiчне. 

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) серiї  V  переведено з категорiї позалiстингових 

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

Облiгацiї серiї  V були погашенi та процентний дохiд у звiтному перiодi сплачений. 

За облiгацiями серiї  V йде процес закриття. В НКЦПФР подано звiт про наслiдки погашення облiгацiй серiї  V. 

 

 



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

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

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.12.2000 661/1/00 UA4000137244 18 726 248 000 4 681 562 000 18 505 953 644 220 294 356 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.) 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 5 169 606 
8 400 79

5 
46 497 231 665 5 216 103 

8 632 46

0 

  будівлі та споруди 2 880 981 
4 395 37

3 
0 0 2 880 981 

4 395 37

3 

  машини та обладнання 1 976 317 
3 535 63

9 
0 0 1 976 317 

3 535 63

9 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 312 308 469 783 46 497 231 665 358 805 701 448 

2. Невиробничого 

призначення: 
3 245 684 

2 857 81

1 
0 0 3 245 684 

2 857 81

1 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 3 245 684 
2 857 81

1 
0 0 3 245 684 

2 857 81

1 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 8 415 290 
11 258 6

06 
46 497 231 665 8 461 787 

11 490 2

71 

Опис 

Опис: 

Оцiночнi первiснi строки експлуатацiї активiв: 

Будiвлi та споруди - 8-50 рокiв 

Машини та обладнання - 3-30 рокiв 

Iншi - 3-10 рокiв. 

Починаючи з 2013 року основнi засоби ПАТ "Укртелеком" 

облiковуються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та знецiнення у випадку необхiдностi. Справедлива 

вартiсть основана на результатах оцiнки, проведеної зовнiшнiми 

незалежними оцiнювачами та внутрiшнiми експертами. Регулярнiть 

переоцiнки залежить вiд змiн справедливої вартостi активiв, якi 

переоцiнюються. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2020 (тис.грн): 

      будiвлi та споруди 4 404 422 

      машини та обладнання 3 767 350 

      iншi 916 366 

      iнвестицiйна нерухомiсть 2 857 811 

Накопичений знос на 31.12.2020 (тис.грн): 

     будiвлi та споруди (9 049) 

     машини та обладнання (231 711) 

     iншi (214 918) 

На 31 грудня 2020 року основнi засоби балансовою вартiстю 3 674 392 

тис.грн. переданi в заставу для забезпечення банкiвських кредитiв. 

 

 

 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

10 135 494 7 007 238 

Статутний капітал (тис.грн) 4 681 562 4 681 562 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

4 681 562 4 681 562 

Опис Чистi активи розраховано як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, 

витрат майбутнiх перiодiв, необоротних активiв, що утримуються з метою продажу та  

сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпечення 

наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв; зобов'язань, пов'язаних з 

необоротними активами, утримуваними для продажу та групи вибуття: на початок 

звiтного перiоду: 11 003 092 - 3 995 854 = 7 007 238 тис.грн. на кiнець звiтного перiоду: 

14 630 236 - 4 494 742 = 10 135 494 тис.грн. 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства як за звiтний перiод, так i за попереднiй звiтний 

перiод перевищує вартiсть статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного 

кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 658 538 X X 

у тому числі:  

Довгостроковi кредити 29.08.2011 639 295 16,75 17.09.2023 

Довгостроковi кредити 18.12.2015 421 323 7 18.12.2022 

Довгостроковi кредити 22.03.2019 174 730 2,96 22.07.2028 

Довгостроковi кредити 08.04.2019 21 009 2,96 08.08.2028 

Довгостроковi кредити 27.12.2019 111 577 2,96 27.04.2029 

Довгостроковi кредити 07.01.2020 43 554 2,96 30.03.2025 

Короткостроковi кредити 29.08.2011 9 070 16,75 17.09.2023 

Короткостроковi кредити 15.09.2015 1 653 2 20.11.2028 

Короткостроковi кредити 18.12.2015 222 661 7 18.12.2022 

Короткостроковi кредити 22.03.2019 452 2,96 22.07.2028 

Короткостроковi кредити 08.04.2019 62 2,96 08.08.2028 

Короткостроковi кредити 27.12.2019 579 2,96 27.04.2029 

Короткостроковi кредити 07.01.2020 166 2,96 30.03.2025 

Короткостроковi кредити 25.11.2020 12 209 6,5 25.11.2021 

Короткостроковi кредити 25.06.2020 198 4 28.07.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 



за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 152 980 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2 683 224 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4 494 742 X X 

Опис - 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА 

"ТАС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30115243 

Місцезнаходження 03062, Україна, - р-н, м. Київ, проспект 

Перемоги, буд. 65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 500428 , АВ 50043 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 536-09-62, 536-00-20 

Факс (044) 536-09-62, 536-00-21 

Вид діяльності Послуги у сферi недержавного 

страхування 

Опис Протягом звiтного року АТ "СГ "ТАС"  

надовало товариству  послуги у сферi 

медичного страхування. 

Продовження рядка "Номери лiцензiй 

або iншого документа на цей вид 

дiяльностi": АВ 500441, АВ 500444, АВ 

500446, АВ 500445, АВ 500437 , АВ 

500426, 

АВ 500442,  АГ569183. 

Продовження рядка "Дата видачi 

лiцензiї або iншого документа": 

02.12.2010 р.  

Договiр на закупiвлю послуг з 

добровiльного та обов'язкового 

страхування укладений вiд 18 липня 

2011 року № 804320-169-169. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АЛЬТАНА КАПIТАЛ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20337279 



Місцезнаходження 04053, Україна, - р-н, м. Київ, провулок 

Киянiвський, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №294660 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.01.2015 

Міжміський код та телефон (044) 272-42-46 

Факс (044) 272-42-46 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Протягом звiтного року ПрАТ 

"АЛЬТАНА КАПIТАЛ" надавало 

товариству  послугами щодо вiдкриття 

та обслуговування рахунку у цiнних 

паперах, проведення депозитарних 

операцiй, тощо на пiдставi договору 

про обслуговування рахунку у цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича, буд. 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-38-15/16 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Iнформацiйнi послуги щодо 

оприлюдннення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасника 

фондового ринку та подання звiтностi 

та/або адмiнiстративних даних до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперв 

фондового ринку 

Опис Продовження рядка "Номер лiцензiї або 

iншого документа на цей вид 

дiяльностi": DR/0002/ARM. 

Протягом звiтного року ДУ "АРIФРУ" 

надавало товариству  iнформацiйнi 

послуги щодо оприлюдннення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 

учасника фондового ринку та подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв фондового ринку. 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Тропiнiна, 7 Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Правила Центрального 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Протягом звiтного року ПАТ "НДУ" 

надавало товариству послуги  з 

ведення рахунку у ЦП, проведення 

операцiй по рахунках, надання 

iнформацiї за запитом. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 

"IВI-РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696 

Місцезнаходження 03164, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Обухiвська, будинок 135, офiс 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362-90-84 

Факс (044) 362-90-84 

Вид діяльності Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування 

Опис Протягом звiтного року  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО 

"IВI-РЕЙТИНГ" надавало послуги ПАТ 

"УКРТЕЛЕКОМ" з розрахуноку 

кредитного рейтингу. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 



Шовковична, 42/44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД №034421 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Протягом звiтного року  АТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" надавало 

товариству послуги пiдтримання 

цiнних паперiв у бiржовому списку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 

Місцезнаходження 04070, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Андрiївська, будинок 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №294710 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015 

Міжміський код та телефон (044) 231-70-89 

Факс (044) 231-71-00 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

Опис АТ "ПУМБ" надовало товариству у 

звiтному роцi послуги депозитарної 

установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УВЕКОН 

ЛЕНД" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35032570 

Місцезнаходження 04112, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Авiаконструктора Сiкорського, буд. 4Д, 

кв. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

980/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.12.2019 

Міжміський код та телефон (044) 502-45- 95 

Факс (044) 502-45-94 



Вид діяльності Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; 

оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, 

паїв, цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв, у тому числi 

прав на об'єкти iнтелектуальної 

власностi 

Опис Протягом 2020 року ТОВ "УВЕКОН 

ЛЕНД" надавало товариству наступнi 

послуги: незалежна оцiнка з метою 

визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, якi плануються до 

передачi в iпотеку; незалежна оцiнка з 

метою визначення ринкової вартостi 

обладнання, якi плануються до передачi 

в iпотеку; незалежна оцiнка з метою 

визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, якi переданi в 

iпотеку; незалежна оцiнка з метою 

визначення ринкової вартостi 

обладнання, якi переданi в iпотеку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГЕНЦIЯ 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36557752 

Місцезнаходження 02081, Україна, - р-н, м. Київ, вул. О. 

Пчiлки, буд. 2-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

976/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2018 

Міжміський код та телефон (044) 332-77-23 

Факс - 

Вид діяльності Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; 

оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, 

паїв, цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв, у тому числi 

прав на об'єкти iнтелектуальної 

власностi 

Опис Протягом 2020 року ТОВ "АГЕНЦIЯ 

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ" 

надавало товариству наступнi послуги: 

експертна оцiнка нерухомого майна про 

визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, з метою прийняття 

управлiнського рiшення; експертна 

оцiнка нерухомого майна про 

визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, з метою прийняття 

управлiнського рiшення щодо 

можливостi подальшого вiдчуження. 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 

"БI.ЕФ.СI." 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34477471 

Місцезнаходження 04211, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Оболонська набережна, буд. 3, корп. 2, 

кв. 26 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

214/20 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2020 

Міжміський код та телефон (044) 331-87-86 

Факс - 

Вид діяльності Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; 

оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, 

паїв, цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв, у тому числi 

прав на об'єкти iнтелектуальної 

власностi 

Опис Протягом 2020 року 

ТОВ"КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 

"БI.ЕФ.СI." надавало товариству 

наступнi послуги: незалежна оцiнка з 

метою визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, якi плануються до 

передачi в iпотеку; незалежна оцiнка з 

метою визначення ринкової вартостi 

обладнання, якi плануються до передачi 

в iпотеку; незалежна оцiнка з метою 

визначення ринкової вартостi 

нерухомого майна, якi переданi в 

iпотеку; незалежна оцiнка з метою 

визначення ринкової вартостi 

обладнання, якi переданi в iпотеку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 

"ПIККАРД ЕНД КО ЛТД" 

Організаційно-правова форма Дочірнє підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21675831 

Місцезнаходження 01001, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Прорiзна, 9, оф. 20 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1132/17 та 1026/20 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.11.2017 

Міжміський код та телефон (044) 278-00-02 

Факс (044) 278-00-02 

Вид діяльності Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; 

оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, 



паїв, цiнних паперiв, майнових прав та 

нематерiальних активiв, у тому числi 

прав на об'єкти iнтелектуальної 

власностi 

Опис Продовження рядка "Дата видачi 

лiцензiї або iншого документа: ": 

23.11.2020. 

Протягом 2020 року ДП "ПIККАРД 

ЕНД КО ЛТД" надавало товариству 

наступнi послуги: незалежна оцiнка 

нерухомого майна з метою розрахунку 

орендних ставок примiщень на 

кожному поверсi (в т.ч. пiдвалi) об'єкта 

нерухомого майна, орендної ставки 

одноповерхових допомiжних будiвель 

та визначення середнього розмiру 

орендної ставки для кожної будiвлi у 

комплексi, для прийняття 

управлiнських рiшень. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН 

ДЖI СI ДЖI ЕДВАЙЗОРI" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32037073   

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Антоновича, буд. 172 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Сертифiкат №862/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.11.2019 

Міжміський код та телефон (044) 351-11-78 

Факс (044) 351-11-78 

Вид діяльності Iнша професiйна, наукова та технiчна 

дiяльнiсть, н. в. i. у. 

Опис ТОВ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI 

ЕДВАЙЗОРI" надавало емiтенту в 

звiтному роцi послуги  з оцiнки майна 

Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31032100 

Місцезнаходження 01010, Україна, - р-н, м. Київ,  вул. 

Московська, буд. 32/2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2397 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490 -55-07 



Факс (044) 490-55-08 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" 

надавало емiтенту протягом звiтного 

року послуги з проведення 

обов'язкового аудиту фiнансової 

звiтностi. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

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

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері проводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників: 16102 

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 31.12.2020 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 161 099 179 307 

    первісна вартість 1001 572 358 574 830 

    накопичена амортизація 1002 ( 411 259 ) ( 395 523 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 319 368 271 012 

Основні засоби 1010 5 216 103 8 632 460 

    первісна вартість 1011 5 352 489 9 088 138 

    знос 1012 ( 136 386 ) ( 455 678 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 245 684 2 857 811 

    первісна вартість 1016 3 245 684 2 857 811 

    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 27 528 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 24 24 

Відстрочені податкові активи 1045 117 784 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 116 279 126 583 

Усього за розділом I 1095 9 176 620 12 095 004 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 128 522 130 833 

Виробничі запаси 1101 82 381 91 291 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 4 936 3 451 

Товари 1104 41 205 36 091 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 321 822 309 739 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 77 767 50 451 

    з бюджетом 1135 18 044 8 217 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 875 

    з нарахованих доходів 1140 1 293 1 085 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 793 549 1 210 970 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 391 413 697 985 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 22 338 38 374 

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 71 614 87 104 

Усього за розділом II 1195 1 826 362 2 534 758 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 110 474 

Баланс 1300 11 003 092 14 630 236 

 

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 9 321 080 10 254 530 

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 -7 629 586 -5 434 780 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 7 007 238 10 135 494 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 318 022 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 639 587 1 411 488 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 946 404 1 023 868 

Довгострокові забезпечення 1520 273 017 281 714 

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 1 859 008 3 035 092 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 821 667 12 209 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 199 988 234 841 

    товари, роботи, послуги 1615 360 263 412 789 

    розрахунками з бюджетом 1620 137 653 152 980 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 14 801 64 796 

    розрахунками зі страхування 1625 14 211 12 461 

    розрахунками з оплати праці 1630 53 414 50 504 

    одержаними авансами 1635 99 072 113 885 

    розрахунками з учасниками 1640 1 897 1 897 

    із внутрішніх розрахунків 1645 1 109 1 319 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 285 549 290 059 

Доходи майбутніх періодів 1665 20 256 23 574 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 141 767 153 132 

Усього за розділом IІІ 1695 2 136 846 1 459 650 

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 11 003 092 14 630 236 

Примітки: - 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер     Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

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 5 449 056 5 771 328 

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 ( 3 668 503 ) ( 3 991 582 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 1 780 553 1 779 746 

    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 677 162 459 610 

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 ( 911 006 ) ( 889 926 ) 

Витрати на збут 2150 ( 373 001 ) ( 390 393 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 105 231 ) ( 129 919 ) 

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 1 068 477 829 118 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 11 496 410 453 



Інші доходи 2240 2 046 590 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 577 211 ) ( 369 924 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 880 685 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 549 352 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 1 011 038 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -405 550 178 221 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 143 802 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 832 817 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 219 738 880 257 

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 -38 336 -43 189 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1 181 402 837 068 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 196 948 ) ( -369 060 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 984 454 1 206 128 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 128 256 373 311 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 750 695 873 402 

Витрати на оплату праці 2505 1 947 996 1 949 496 

Відрахування на соціальні заходи 2510 401 375 396 553 

Амортизація 2515 663 441 774 878 

Інші операційні витрати 2520 1 294 234 1 407 491 

Разом 2550 5 057 741 5 401 820 

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 0,114500 -0,044500 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,114500 -0,044500 

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

Примітки: Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає дооцiнку основних засобiв, якi 

були оцiненi ринковим методом в сумi 544 001 тисяч гривень, та уцiнку таких засобiв у сумi 21 191 тисяч 

гривень, а також сторнування  збитку вiд зменшення корисностi спецiалiзованих активiв у розмiрi 696 

928 тисяч гривень (у 2019 роцi -  включає дооцiнку  будiвель та споруд сегменту управлiння 

нерухомiстю у сумi 1 628 503 тисячi гривень; активiв, що пiдлягають вивiльненню, в сумi 35 286 тисяч 

гривень; дооцiнку iнших основних засобiв у сумi 218 тисяч гривень та збиток у сумi 783 750 тисяч 

гривень вiд  переоцiнки спецiалiзованих активiв). 

Рядок 2445 "Iнший сукупний дохiд" у сумi витрат в розмiрi 38 336 тисяч гривень (у 2019 роцi - витрати 

43 189 тисячi гривень) представлений актуарним збитком по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних 

виплат (Примiтка 12). 

Усi статтi iншого сукупного доходу не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток. 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер     Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

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 5 906 973 6 402 788 

Повернення податків і зборів 3005 3 382 129 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 1 891 2 034 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 27 659 40 282 

Надходження від повернення авансів 3020 12 920 78 108 

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 578 451 514 274 

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 876 195 621 254 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 568 582 ) ( 1 451 746 ) 

Праці 3105 ( 1 619 698 ) ( 1 578 167 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 398 256 ) ( 393 968 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 457 536 ) ( 1 416 647 ) 

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 ( 677 836 ) ( 905 913 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 12 669 ) ( 8 724 ) 

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 ( 216 866 ) ( 215 433 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 456 028 1 688 271 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 164 965 



    необоротних активів 3205 10 585 6 207 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 11 312 15 833 

    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 165 105 606 886 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 21 282 ) ( 169 160 ) 

    необоротних активів 3260 ( 660 852 ) ( 735 121 ) 

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 ( 93 600 ) ( 963 925 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -588 732 -1 074 315 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 112 883 136 016 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 426 979 ) ( 393 361 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 268 974 ) ( 261 176 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 19 749 ) ( 12 066 ) 

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 -602 819 -530 587 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 264 477 83 369 

Залишок коштів на початок року 3405 391 968 340 308 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 42 370 -31 709 

Залишок коштів на кінець року 3415 698 815 391 968 

Примітки: Сума в рядку 3415 "Залишок коштiв на кiнець року" у звiтi про рух грошових коштiв 

перевищує суму в рядку 1165 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" у балансi на 830 тисяч гривень, що 

складає суму резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, яка включена до суми по рядку 1165 "Грошовi кошти 

та їх еквiваленти" балансу. 

Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" включає 

надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї демонтованого мiдного кабелю та автоматичних 

телефонних станцiй з ПДВ. 

Рядок 3115 "Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв та зборiв" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

операцiйної дiяльностi" включає вiдтiк грошових коштiв на сплату податку на прибуток у сумi 117 574 

тисячi гривень (у 2019 роцi - 90 827 тисяч гривень). 

Рядок 3190 "Iншi витрати" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" у сумi 216 866 тисяч 

гривень (у 2019 роцi - 215 433 тисячi гривень) включає вiдтiк грошових коштiв за агентськими угодами, 



операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та 

iншi. 

Рядок 3200 "Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

iнвестицiйної дiяльностi" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року включає надходження вiд продажу 

цiнних паперiв, повернення коштiв з депозитних рахункiв термiном розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв 164 

965 тисяч гривень. 

Рядок 3250 "Iншi надходження" роздiлу "Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi" включає 

грошовi надходження вiд повернення наданої фiнансової допомоги вiд ТОВ "ТриМоб" у сумi 162 000 

тисяч гривень (у 2019 роцi 601 890 тисяч гривень) та iншi отриманi грошовi кошти. 

Рядок 3255 "Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

iнвестицiйної дiяльностi" включає витрати на придбання iнвестицiйних сертифiкатiв, погашення 

загальної частини вартостi  цiнних паперiв. 

Рядок 3290 "Iншi платежi" роздiлу "Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi" включає грошовi 

витрати вiд надання фiнансової допомоги ТОВ "ТриМоб" у сумi 93 600 тисяч гривень (у 2019 роцi - 963 

925 тисяч гривень.)   

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер     Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

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 9 305 848 411 370 222 812 -4 978 087 0 0 9 643 505 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 15 232 0 0 -2 651 499 0 0 -2 636 267 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 4 681 562 9 321 080 411 370 222 812 -7 629 586 0 0 7 007 238 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 143 802 0 0 2 143 802 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 1 017 710 0 0 -33 256 0 0 984 454 

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 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 -84 260 0 0 84 260 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 933 450 0 0 2 194 806 0 0 3 128 256 

Залишок на кінець року  4300 4 681 562 10 254 530 411 370 222 812 -5 434 780 0 0 10 135 494 

Примітки: - 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер     Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

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

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері проводового 

електрозв'язку 
за КВЕД 61.10 

Середня кількість працівників: 16113 

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 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 162 651 182 880 

    первісна вартість 1001 584 539 590 144 

    накопичена амортизація 1002 ( 421 888 ) ( 407 264 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 327 164 281 328 

Основні засоби 1010 5 216 103 8 632 460 

    первісна вартість 1011 5 352 489 9 088 138 

    знос 1012 ( 136 386 ) ( 455 678 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 3 245 684 2 857 811 

    первісна вартість 1016 3 245 684 2 857 811 

    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 6 6 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 27 528 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 24 24 

Відстрочені податкові активи 1045 52 618 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 116 280 126 584 



Усього за розділом I 1095 9 120 530 12 108 621 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 131 079 132 959 

Виробничі запаси 1101 84 926 93 417 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 4 936 3 451 

Товари 1104 41 217 36 091 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 331 889 334 471 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 81 629 50 930 

    з бюджетом 1135 19 151 8 265 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 875 

    з нарахованих доходів 1140 1 293 1 092 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 796 524 1 213 739 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 395 788 739 565 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 22 651 39 019 

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 69 761 84 876 

Усього за розділом II 1195 1 849 765 2 604 916 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 110 474 

Баланс 1300 10 970 405 14 714 011 

 

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 9 321 080 10 254 530 

Додатковий капітал 1410 418 590 420 186 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 222 812 222 812 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 689 762 -5 434 951 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 6 954 282 10 144 139 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 395 500 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 639 587 1 411 488 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 946 404 1 023 868 

Довгострокові забезпечення 1520 273 017 281 714 

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 1 859 008 3 112 570 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 821 667 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 190 188 234 841 

    товари, роботи, послуги 1615 364 843 420 817 

    розрахунками з бюджетом 1620 149 465 153 193 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 14 801 64 796 

    розрахунками зі страхування 1625 14 541 12 473 

    розрахунками з оплати праці 1630 55 026 50 671 

    одержаними авансами 1635 101 053 115 328 

    розрахунками з учасниками 1640 1 897 1 897 

    із внутрішніх розрахунків 1645 19 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 287 483 290 574 

Доходи майбутніх періодів 1665 20 256 23 574 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 150 677 153 934 

Усього за розділом IІІ 1695 2 157 115 1 457 302 

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 10 970 405 14 714 011 

Примітки: - 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5 531 405 5 761 583 

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 ( 3 734 364 ) ( 4 287 007 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 1 797 041 1 474 576 

    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 688 350 472 213 

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 ( 933 342 ) ( 934 944 ) 

Витрати на збут 2150 ( 374 340 ) ( 396 004 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 112 712 ) ( 152 032 ) 

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 1 064 997 463 809 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 12 752 416 910 



Інші доходи 2240 2 120 843 18 016 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 576 923 ) ( 368 025 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 1 518 776 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 621 669 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 988 066 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -417 862 113 055 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 2 203 807 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 875 011 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1 219 738 880 257 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 1 596 -303 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -38 336 -43 281 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1 182 998 836 673 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 196 948 ) ( -369 060 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 986 050 1 205 733 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 3 189 857 330 722 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 756 531 908 648 

Витрати на оплату праці 2505 1 976 013 2 008 368 

Відрахування на соціальні заходи 2510 406 613 409 245 

Амортизація 2515 664 792 775 465 

Інші операційні витрати 2520 1 350 809 1 668 261 

Разом 2550 5 154 758 5 769 987 

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 0,117700 -0,046700 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,117700 -0,046700 

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

Примітки: Рядок 2400 "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв" включає дооцiнку основних засобiв, якi 

були оцiненi ринковим методом в сумi 544 001 тисяч гривень, та уцiнку таких засобiв у сумi 21 191 тисяч 

гривень, а також сторнування  збитку вiд зменшення корисностi спецiалiзованих активiв у розмiрi 696 

928 тисяч гривень  (у 2019 роцi -  включає дооцiнку  будiвель та споруд сегменту управлiння 

нерухомiстю у сумi 1 628 503 тисячi гривень; активiв, що пiдлягають вивiльненню, в сумi 35 286 тисяч 

гривень; дооцiнку iнших основних засобiв у сумi 218 тисяч гривень та збиток у сумi 783 750 тисяч 

гривень вiд  переоцiнки спецiалiзованих активiв). 

Рядок 2445 "Iнший сукупний дохiд" у сумi витрат в розмiрi 38 336 тисяч гривень (у 2019 роцi - витрати 

43 189 тисячi гривень) представлений актуарним збитком по зобов'язаннях з довгострокових пенсiйних 

виплат (Примiтка 12). 

Усi статтi iншого сукупного доходу не будуть у подальшому перенесенi у прибуток чи збиток. 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

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 5 966 507 6 425 051 

Повернення податків і зборів 3005 4 493 169 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 54 40 

Цільового фінансування 3010 1 891 2 586 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 28 807 42 247 

Надходження від повернення авансів 3020 14 578 78 257 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 6 278 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 501 

Надходження від операційної оренди 3040 583 821 521 369 

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 876 322 635 348 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 454 876 ) ( 1 624 967 ) 

Праці 3105 ( 1 644 185 ) ( 1 625 674 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 406 692 ) ( 406 308 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 477 162 ) ( 1 587 524 ) 

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 ( 704 417 ) ( 909 046 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 12 852 ) ( 8 724 ) 

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 ( 218 954 ) ( 225 958 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 557 281 1 323 605 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 452 286 029 



    необоротних активів 3205 10 585 6 207 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 13 645 15 833 

    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 19 956 4 996 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 21 282 ) ( 292 983 ) 

    необоротних активів 3260 ( 674 907 ) ( 735 121 ) 

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 ( 0 ) ( 1 016 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -651 551 -716 055 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 100 964 136 016 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 417 179 ) ( 393 361 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 268 974 ) ( 259 394 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 19 749 ) ( 12 066 ) 

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 -604 938 -528 805 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 300 792 78 745 

Залишок коштів на початок року 3405 396 343 349 794 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 43 307 -32 196 

Залишок коштів на кінець року 3415 740 442 396 343 

Примітки: Сума в рядку 3415 "Залишок коштiв на кiнець року" у звiтi про рух грошових коштiв 

перевищує суму в рядку 1165 "Грошовi кошти та їх еквiваленти" у балансi на 877 тисяч гривень, що 

складає суму резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, яка включена до суми по рядку 1165 "Грошовi кошти 

та їх еквiваленти" балансу. 

Рядок 3095 "Iншi надходження" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" включає 

надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї демонтованого мiдного кабелю та автоматичних 

телефонних станцiй з ПДВ, 

Рядок 3115 "Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв та зборiв" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

операцiйної дiяльностi" включає вiдтiк грошових коштiв на сплату податку на прибуток у сумi 117 574 

тисячi гривень (у 2019 роцi - 90 827 тисяч гривень). 

Рядок 3190 "Iншi витрати" роздiлу "Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" у сумi 218 954 тисячi 

гривень (у 2019 роцi - 225 958 тисяч гривень) включає вiдтiк грошових коштiв за агентськими угодами, 



операцiї з придбання iноземної валюти, виплати згiдно з колективним договором, страховi виплати та 

iншi. 

Рядок 3200 "Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

iнвестицiйної дiяльностi" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р. включає надходження вiд продажу 

цiнних паперiв, повернення коштiв з депозитних рахункiв термiном розмiщення бiльше 3-х мiсяцiв на 

суму 286 029 тисяч гривень. 

Рядок 3255 "Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй" роздiлу "Рух коштiв у результатi 

iнвестицiйної дiяльностi" включає витрати на придбання iнвестицiйних сертифiкатiв, погашення 

загальної частини вартостi  цiнних паперiв. 

 

 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   Д.I. Скляревська 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРТЕЛЕКОМ" 
за ЄДРПОУ 21560766 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2020 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 
4000 4 681 56

2 

9 305 84

8 

418 590 222 812 -7 344 7

29 

0 0 7 284 083 0 7 284 083 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  
4010 0 15 232 0 0 -345 03

3 

0 0 -329 801 0 -329 801 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 4 681 56

2 

9 321 08

0 

418 590 222 812 -7 689 7

62 

0 0 6 954 282 0 6 954 282 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 203 80

7 

0 0 2 203 807 0 2 203 807 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 1 017 71

0 

1 596 0 -33 256 0 0 986 050 0 986 050 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -84 260 0 0 84 260 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   
4295 0 933 450 1 596 0 2 254 81

1 

0 0 3 189 857 0 3 189 857 

Залишок на кінець року  
4300 4 681 56

2 

10 254 5

30 

420 186 222 812 -5 434 9

51 

0 0 10 144 13

9 

0 10 144 13

9 

Примітки: - 



 

Керівник     Ю.П. Курмаз 

 

Головний бухгалтер   Д.I. Скляревська 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi, Товариства розмiщено за посиланнями: 

https://ukrtelecom.ua/about/accounting/zvit-nezalezhnykh-audytoriv/docs/%D0%9E%D0%BA%D1%8

0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D

1%82%D1%8C%202020%20(%D1%83%D0%BA%D1%80).pdf 

https://ukrtelecom.ua/about/accounting/zvit-nezalezhnykh-audytoriv/docs/%D0%9A%D0%BE%D0%

BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%

B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20

%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%202020%20

(%D1%83%D0%BA%D1%80).pdf 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

31032100 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 01010, мiсто Київ, 

вул.Московська (Печерський р-н), 

будинок 32/2 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2397 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: АПУ №335/4, дата: 

22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 109-SA/2020, дата: 

02.09.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.09.2020, дата 

закінчення: 19.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 20.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

5 713 368,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Звiт незалежних аудиторiв 

Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" 

Звiт щодо аудиту окремої фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"Укртелеком" ("Компанiя"), що складається з окремого балансу (звiту про фiнансовий стан) на 

31 грудня 2020 р., окремого звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд), 

окремого звiту про власний капiтал та окремого звiту про рух грошових коштiв за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах неконсолiдований фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 



2020 р. та її неконсолiдованi фiнансовi результати i неконсолiдованi грошовi потоки за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування. 

Основа для думки iз застереженням 

Компанiя застосовує модель переоцiнки при облiку основних засобiв пiсля первiсного 

визнання. Дана модель передбачає, вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", що переоцiнки 

слiд проводити з достатньою регулярнiсть, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась 

вiд тiєї, що була б визначена iз застосування справедливої вартостi на кожну звiтну дату. У 

Компанiї є бухгалтерськi записи щодо загальної справедливої вартостi основних засобiв, але 

внаслiдок особливостей органiзацiї облiку мiдного кабелю, який облiковується в групi 

основних засобiв "кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", що, як зазначено у Примiтцi 6 до 

цiєї окремої фiнансової звiтностi, входить до складу спецiалiзованих активiв, Компанiєю не 

було зроблено точний розподiл загального результату переоцiнок спецiалiзованих активiв мiж 

доходами чи витратами та iншим сукупним доходом за роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 

та 2019 рокiв, i не було зроблено точний розподiл результату переоцiнок мiж групами 

основних засобiв, що входять до складу спецiалiзованих активiв станом на 31 грудня 2020, 

2019 та 2018 рокiв. Вплив цього питання на окрему фiнансову звiтнiсть не був визначений.  

Аудит окремої фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 2019 р. i за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, був проведений iншими аудиторами, чий звiт, датований 28 

квiтня 2020 р., включав думку iз застереженням щодо тiєї окремої фiнансової звiтностi у 

зв'язку з питанням, зазначеним вище.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

за аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

Компанiї згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи 

мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту окремої 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4 до окремої фiнансової звiтностi, де зазначено, що 

порiвняльнi показники станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

були перерахованi. Ми не змiнювали нашу думку iз застереженням у зв'язку iз цим питанням. 

Iнше питання, що вiдноситься до порiвняльної iнформацiї 

Представленi порiвняльнi показники, за винятком коригувань, описаних в Примiтцi 4 до даної 

окремої фiнансової звiтностi, основанi на окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї станом на 31 

грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, аудит якої був проведений iншими 

аудиторами. Їх звiт, датований 28 квiтня 2020 р., включав думку iз застереженням щодо тiєї 

окремої фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що Компанiя неналежно класифiкувала свою 

iнвестицiю у дочiрню компанiю ТОВ "Тримоб" як групу вибуття, утримувану для продажу, та 

недостовiрно оцiнила справедливу вартiсть певних телекомунiкацiйних активiв, що 

пiдлягають вивiльненню (мiдного кабелю) i не зробила точний розподiл загального результату 

переоцiнки усiх груп основних засобiв мiж збитками вiд знецiнення та дооцiнками в капiталi. 

Виконуючи аудит окремої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2020 р. та за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, ми провели аудит коригувань, описаних в Примiтцi 4 до 

окремої фiнансової звiтностi, якi були використанi для перерахунку порiвняльних показникiв 

станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та балансу (звiту про 

фiнансовий стан) станом на 1 сiчня 2019 р. На нашу думку, такi коригування є прийнятними, i 

вони були застосованi належним чином. В обсяг нашого завдання не входило проведення 

аудиту, огляду або виконання будь-яких процедур щодо окремої фiнансової звiтностi Компанiї 



за 2019 рiк, за винятком процедур щодо згаданих коригувань, i, вiдповiдно, ми не 

висловлюємо думки або впевненостi в будь-якiй iншiй формi щодо окремої фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк в цiлому. 

Ключовi питання аудиту, що включають найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень, у 

тому числi оцiнений ризик суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Додатково до питання, описаного у роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питанням аудиту, якi 

слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Визнання доходу  

Див. Примiтку 3 та 17 до окремої фiнансової звiтностi 

Ключове питання аудиту 

Доходи вiд договорiв з клiєнтами визнаються при наданнi клiєнтам послуг. Для деяких видiв 

доходiв, реєстрацiя первинних даних та облiк операцiй, пов'язаних з визнанням доходiв, 

вiдбувається у бiлiнгових IT системах. 

Ключове питання аудиту, стосовно визнання доходу Компанiї, концентрується здебiльшого на 

властивому бiзнесу ризикy, пов'язаного iз точнiстю доходiв, якi вiдображаються у бiлiнгових 

IT системах, а також зi значними масивами даних, що обробляються системами. 

Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 

Нашi аудиторськi процедури щодо визнання доходу включали наступне: 

- Аналiз, iз залученням наших IТ-спецiалiстiв, системи внутрiшнiх контролiв щодо визнання 

доходу, включаючи контролi за функцiонуванням бiлiнгових систем; 

- Помiсячна звiрка доходiв визнаних за даними бiлiнгових систем iз даними бухгалтерського 

облiку; 

- Аналiтичнi процедури по вiдношенню до доходiв, включаючи аналiз структури доходiв та 

помiсячний аналiз кореляцiї коливань доходiв з коливанням кiлькостi клiєнтiв; 

- Звiрка даних облiкових систем щодо надходження грошових коштiв за нарахованими 

доходами з даними, отриманими вiд банкiв Компанiї; 

- Оцiнка прийнятностi розподiлу цiни операцiї, включаючи змiнну винагороду, для зобов'язань 

щодо виконання i перевiрка ефективностi вiдповiдних засобiв контролю; 

- Вивчення договорiв купiвлi-продажу, на вибiрковiй основi, для аналiзу умов надання послуг 

та оцiнювання того, чи був визнаний дохiд вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 Доходи вiд 

договорiв з клiєнтами; 

- Отримання, на вибiрковiй основi, пiдтверджень вiд покупцiв Компанiї щодо оборотiв 

протягом року та залишкiв станом на 31 грудня 2020 р., включаючи договiрнi умови; 

- Порiвняння, на вибiрковiй основi, окремих операцiй з реалiзацiї продукцiї, що вiдбулися 

близько до кiнця року, з вiдповiдними первинними документами, щоб визначити, чи 

належним чином був визнаний дохiд у вiдповiдному перiодi. 

Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi  

Див. Примiтку 3, 6 та 7 до окремої фiнансової звiтностi 

Ключове питання аудиту 

Керiвництво Компанiї залучило незалежного оцiнювача для оцiнки справедливої вартостi 

основних засобiв, що облiковуються за переоцiненою вартiстю, та iнвестицiйної нерухомостi 

Компанiї станом на 31 грудня 2020 р.  

Враховуючи суттєвий вплив переоцiнки активiв Компанiї на окрему фiнансову звiтнiсть та 

складнiсть процесу оцiнки та припущень, якi передбачають застосування управлiнських 

суджень, ми визначили це питання ключовим питанням аудиту. 

Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 



Ми проаналiзували пiдстави для облiку переоцiнки станом на 31 грудня 2020 року. 

Ми залучили наших спецiалiстiв з оцiнки для надання нам допомоги при аналiзi припущень i 

методологiї, використаних для оцiнки основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi 

Компанiї.  

Ми проаналiзували обгрунтованiсть основних припущень i вхiдних даних, застосованих при 

оцiнцi справедливої вартостi, а саме: 

- Для спецiалiзованих активiв, ми порiвняли ставку дисконтування, прогнози обсягiв продажу 

i тарифiв, прогнози операцiйних витрат, капiтальних iнвестицiй до фактичних даних Компанiї 

за 2020 рiк, зовнiшнiх джерел, а також нашої власної оцiнки на основi наших знань щодо 

Компанiї та галузi; 

- Для телекомунiкацiйних активiв, що пiдлягають вивiльненню, ми порiвняли вартiсть 

дорогоцiнних металiв застосовану у оцiнцi до ринкових цiн, а також перевiрили, на вибiрковiй 

основi, точнiсть таких даних як кiлькiсть портiв у кожнiй автоматичнiй телефоннiй станцiї та 

очiкувану вагу дорогоцiнних металiв у портах; 

- Для будiвель i споруд операцiйного сегменту управлiння нерухомостi та iнвестицiйної 

нерухомостi, ми перевiрили, на вибiрковiй основi, коректнiсть припущень стосовно ринкової 

вартостi аналогiв пiсля коригувань на розташування та стан окремих об'єктiв, а також ставку 

капiталiзацiї та вартiсть оренди.  

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається iз Звiту про управлiння (але не є окремою фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом 

аудиторiв щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудиторiв, i Рiчної iнформацiї 

емiтента цiнних паперiв, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. 

Наша думка iз застереженням щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу 

iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими 

пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

Звiту про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як вказано в роздiлi "Основа 

для думки iз застереженням" вище, внаслiдок особливостей органiзацiї облiку мiдного кабелю, 

який облiковується в групi основних засобiв "кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", що, як 

зазначено у Примiтцi 6 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, входить до складу 

спецiалiзованих активiв, Компанiєю не було зроблено точний розподiл загального результату 

переоцiнок спецiалiзованих активiв мiж доходами чи витратами та iншим сукупним доходом. 

Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення 

стосовно цього питання. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за окрему фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України щодо фiнансового 

звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи 



припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Компанiї. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит окремої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть у 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудиторiв, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї окремої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю Компанiї; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, 

що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, про дiї, спрямованi на усунення загроз, i вжитi 

застережнi заходи. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої 

фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 



описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що 

вимагається додатково до вимог МСА. 

Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання 

Ми були призначенi аудиторами окремої фiнансової звiтностi Компанiї станом на 31 грудня 

2020 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Наглядовою Радою 10 серпня 2020 р. 

Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає один рiк, 

починаючи з року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. 

Надання неаудиторських послуг 

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями 

Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

Додатковий звiт для Наглядової ради 

Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом, наданим нами 

Наглядовiй радi Компанiї. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежних аудиторiв, є: 

Алєєв Дмитро Анатолiйович 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 101462 

Заступник директора, 

ПрАТ "КПМГ Аудит" 

20 квiтня 2021 року 

Київ, Україна 

 

Звiт незалежних аудиторiв 

Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Укртелеком" 

Звiт щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"Укртелеком" ("Компанiя") та його дочiрнiх пiдприємств (разом "Група"), що складається з 

консолiдованого балансу (консолiдованого звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2020 р., 

консолiдованого звiту про фiнансовi результати (консолiдованого звiту про сукупний дохiд), 

консолiдованого звiту про власний капiтал та консолiдованого звiту про рух грошових коштiв 

за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток, включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, 

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 

грудня 2020 р. та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдованi грошовi потоки за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

("МСФЗ") та вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування. 

Основа для думки iз застереженням 

Група застосовує модель переоцiнки при облiку основних засобiв пiсля первiсного визнання. 

Дана модель передбачає, вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", що переоцiнки слiд 

проводити з достатньою регулярнiсть, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялась вiд 

тiєї, що була б визначена iз застосування справедливої вартостi на кожну звiтну дату. У Групи 

є бухгалтерськi записи щодо загальної справедливої вартостi основних засобiв, але внаслiдок 



особливостей органiзацiї облiку мiдного кабелю, який облiковується в групi основних засобiв 

"кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", що, як зазначено у Примiтцi 6 до цiєї консолiдованої 

фiнансової звiтностi, входить до складу спецiалiзованих активiв, Групою не було зроблено 

точний розподiл загального результату переоцiнок спецiалiзованих активiв  мiж доходами чи 

витратами та iншим сукупним доходом за роки, що закiнчилися 31 грудня 2020 та 2019 рокiв, i 

не було зроблено точний розподiл результату переоцiнок мiж групами основних засобiв, що 

входять до складу спецiалiзованих активiв станом на 31 грудня 2020, 2019 та 2018 рокiв. 

Вплив цього питання на консолiдовану фiнансову звiтнiсть не був визначений.  

Аудит консолiдованої фiнансової звiтностi Групи станом на 31 грудня 2019 р. i за рiк, що 

закiнчився зазначеною датою, був проведений iншими аудиторами, чий звiт, датований 28 

квiтня 2020 р., включав думку iз застереженням щодо тiєї консолiдованої фiнансової звiтностi 

у зв'язку з питанням, зазначеним вище.  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту ("МСА"). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню 

до Групи згiдно з Мiжнародним кодексом етики професiйних бухгалтерiв (включаючи 

мiжнароднi стандарти незалежностi) Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв 

("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 

достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 4 до консолiдованої фiнансової звiтностi, де зазначено, що 

порiвняльнi показники станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

були перерахованi. Ми не змiнювали нашу думку iз застереженням у зв'язку iз цим питанням. 

Iнше питання, що вiдноситься до порiвняльної iнформацiї 

Представленi порiвняльнi показники, за винятком коригувань, описаних в Примiтцi 4 до даної 

консолiдованої фiнансової звiтностi, основанi на консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи 

станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, аудит якої був 

проведений iншими аудиторами. Їх звiт, датований 28 квiтня 2020 р., включав думку iз 

застереженням щодо тiєї консолiдованої фiнансової звiтностi у зв'язку з тим, що Група 

неналежно класифiкувала свою iнвестицiю у дочiрню Компанiю ТОВ "Тримоб" як групу 

вибуття, утримувану для продажу, та недостовiрно оцiнила справедливу вартiсть певних 

телекомунiкацiйних активiв, що пiдлягають вивiльненню (мiдного кабелю) i не зробила 

точний розподiл загального результату переоцiнки усiх груп основних засобiв мiж збитками 

вiд знецiнення та дооцiнками в капiталi. Виконуючи аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

станом на 31 грудня 2020 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, ми провели аудит 

коригувань, описаних в Примiтцi 4 до консолiдованої фiнансової звiтностi, якi були 

використанi для перерахунку порiвняльних показникiв станом на 31 грудня 2019 р. та за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, та балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 1 сiчня 

2019 р. На нашу думку, такi коригування є прийнятними, i вони були застосованi належним 

чином. В обсяг нашого завдання не входило проведення аудиту, огляду або виконання 

будь-яких процедур щодо консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2019 рiк, за винятком 

процедур щодо згаданих коригувань, i, вiдповiдно, ми не висловлюємо думки або впевненостi 

в будь-якiй iншiй формi щодо консолiдованої фiнансової звiтностi за 2019 рiк в цiлому. 

Ключовi питання аудиту, що включають найбiльш значущi ризики суттєвих викривлень, у 

тому числi оцiнений ризик суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому 

та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 



консолiдованої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного у роздiлi "Основа 

для думки iз застереженням", ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими 

питанням аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

Визнання доходу  

Див. Примiтку 3 та 17 до консолiдованої фiнансової звiтностi 

Ключове питання аудиту 

Доходи вiд договорiв з клiєнтами визнаються при наданнi клiєнтам послуг. Для деяких видiв 

доходiв, реєстрацiя первинних даних та облiк операцiй, пов'язаних з визнанням доходiв, 

вiдбувається у бiлiнгових IT системах. 

Ключове питання аудиту, стосовно визнання доходу Групи, концентрується здебiльшого на 

властивому бiзнесу ризикy, пов'язаного iз точнiстю доходiв, якi вiдображаються у бiлiнгових 

IT системах, а також зi значними масивами даних, що обробляються системами. 

Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 

Нашi аудиторськi процедури щодо визнання доходу включали наступне: 

- Аналiз, iз залученням наших IТ-спецiалiстiв, системи внутрiшнiх контролiв щодо визнання 

доходу, включаючи контролi за функцiонування бiлiнгових систем; 

- Помiсячна звiрка доходiв визнаних за даними бiлiнгових систем iз даними бухгалтерського 

облiку; 

- Аналiтичнi процедури по вiдношенню до доходiв, включаючи аналiз структури доходiв та 

помiсячний аналiз кореляцiї коливань доходiв з коливанням кiлькостi клiєнтiв; 

- Звiрка даних облiкових систем щодо надходження грошових коштiв за нарахованими 

доходами з даними, отриманими вiд банкiв Групи; 

- Оцiнка прийнятностi розподiлу цiни операцiї, включаючи змiнну винагороду, для зобов'язань 

щодо виконання i перевiрка ефективностi вiдповiдних засобiв контролю; 

- Вивчення договорiв купiвлi-продажу, на вибiрковiй основi, для аналiзу умов надання послуг 

та оцiнювання того, чи був визнаний дохiд вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 Доходи вiд 

договорiв з клiєнтами; 

- Отримання, на вибiрковiй основi, пiдтверджень вiд покупцiв Групи щодо оборотiв протягом 

року та залишкiв станом на 31 грудня 2020 р., включаючи договiрнi умови; 

- Порiвняння, на вибiрковiй основi, окремих операцiй з реалiзацiї продукцiї, що вiдбулися 

близько до кiнця року, з вiдповiдними первинними документами, щоб визначити, чи 

належним чином був визнаний дохiд у вiдповiдному перiодi. 

Переоцiнка основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi  

Див. Примiтку 3, 6 та 7 до консолiдованої фiнансової звiтностi 

Ключове питання аудиту 

Керiвництво Групи залучило незалежного оцiнювача для оцiнки справедливої вартостi 

основних засобiв, що облiковуються за переоцiненою вартiстю, та iнвестицiйної нерухомостi 

Групи станом на 31 грудня 2020 р.  

Враховуючи суттєвий вплив переоцiнки активiв Групи на консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

та складнiсть процесу оцiнки та припущень, якi передбачають застосування управлiнських 

суджень, ми визначили це питання ключовим питанням аудиту. 

Аудиторськi процедури щодо ключового питання аудиту 

Ми проаналiзували пiдстави для облiку переоцiнки станом на 31 грудня 2020 року. 

Ми залучили наших спецiалiстiв з оцiнки для надання нам допомоги при аналiзi припущень i 

методологiї, використаних для оцiнки основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi Групи.  

Ми проаналiзували обгрунтованiсть основних припущень i вхiдних даних, застосованих при 

оцiнцi справедливої вартостi, а саме: 

- Для спецiалiзованих активiв, ми порiвняли ставку дисконтування, прогнози обсягiв продажу 

i тарифiв, прогнози операцiйних витрат, капiтальних iнвестицiй до фактичних даних Групи за 

2020 рiк, зовнiшнiх джерел, а також нашої власної оцiнки на основi наших знань щодо Групи 

та галузi; 



- Для телекомунiкацiйних активiв, що пiдлягають вивiльненню, ми порiвняли вартiсть 

дорогоцiнних металiв застосовану у оцiнцi до ринкових цiн, а також перевiрили, на вибiрковiй 

основi, точнiсть таких даних як кiлькiсть портiв у кожнiй автоматичнiй телефоннiй станцiї та 

очiкувану вагу дорогоцiнних металiв у портах; 

- Для будiвель i споруд операцiйного сегменту управлiння нерухомостi та iнвестицiйної 

нерухомостi, ми перевiрили, на вибiрковiй основi, коректнiсть припущень стосовно ринкової 

вартостi аналогiв пiсля коригувань на розташування та стан окремих об'єктiв, а також ставку 

капiталiзацiї та вартiсть оренди.  

Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається iз Звiту про управлiння (але не є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю та нашим 

звiтом аудиторiв щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудиторiв, i Рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. 

Наша думка iз застереженням щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на 

iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом консолiдованої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

Звiту про управлiння, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Як вказано в роздiлi "Основа 

для думки iз застереженням" вище, внаслiдок особливостей органiзацiї облiку мiдного кабелю, 

який облiковується в групi основних засобiв "кабельнi лiнiї та передавальнi пристрої", що, як 

зазначено у Примiтцi 6 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, входить до складу 

спецiалiзованих активiв, Групою не було зроблено точний розподiл загального результату 

переоцiнок спецiалiзованих активiв мiж доходами чи витратами та iншим сукупним доходом. 

Вiдповiдно ми не можемо дiйти висновку, чи iнша iнформацiя мiстить суттєве викривлення 

стосовно цього питання. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за консолiдовану фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог законодавства України 

щодо фiнансового звiтування та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Групу чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Групи. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть 

у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудиторiв, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 



помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Групи; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудиторiв до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудиторiв. Втiм, майбутнi подiї або 

умови можуть примусити Групу припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання; 

- отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо фiнансової 

iнформацiї суб'єктiв господарювання або господарської дiяльностi Групи для висловлення 

думки щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. Ми несемо вiдповiдальнiсть за керування, 

нагляд та виконання аудиту Групи. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення нами 

аудиторської думки. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 

iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 

нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, про дiї, спрямованi на усунення загроз, i вжитi 

застережнi заходи. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту 

консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями 

аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудиторiв, крiм випадкiв, якщо законодавчим 

чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 



для iнтересiв громадськостi. 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

Згiдно з вимогами статтi 14(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" ми надаємо наступну iнформацiю в нашому Звiтi незалежних аудиторiв, що 

вимагається додатково до вимог МСА. 

Призначення аудитора та тривалiсть виконання аудиторського завдання 

Ми були призначенi аудиторами консолiдованої фiнансової звiтностi Групи станом на 31 

грудня 2020 р. та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, Наглядовою Радою 10 серпня 2020 

р. Загальна тривалiсть виконання нами аудиторських завдань без перерв складає один рiк, 

починаючи з року, що закiнчився 31 грудня 2020 р. 

Надання неаудиторських послуг 

Ми стверджуємо, що ми не надавали неаудиторськi послуги, якi забороненi положеннями 

Статтi 6(4) Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть". 

Додатковий звiт для Наглядової ради 

Ми пiдтверджуємо, що цей звiт аудиторiв узгоджений з додатковим звiтом, наданим нами 

Наглядовiй радi Групи. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежних аудиторiв, є: 

Алєєв Дмитро Анатолiйович 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 101462 

Заступник директора, 

ПрАТ "КПМГ Аудит" 

20 квiтня 2021 року 

Київ, Україна 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна фiнансова звiтнiсть станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, пiдготовлена 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, 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. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

24.02.2020 24.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

25.02.2020 25.02.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



29.05.2020 01.06.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


