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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21560045 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , район Шевченкiвський, 01001, мiсто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0443232020 0442787969 

6. Електронна поштова адреса 

ukrposhta@ukrposhta.com, shvirst-mv@ukrposhta.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку» № 81 
  

27.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена 

на власній сторінці 

https://ukrposhta.ua/pro-

pidpriyemstvo/zvitnist-emitenta/ 

в мережі 

Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного року 
 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

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

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

будівництва) 

 

34. Примітки 

Iнформацiя про серiю i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи зазначена 

згiдно даних свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи, отриманого за наслiдком 

первинної державної реєстрацiї юридичної особи 15.12.1993р. 

Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб зазначенi вiдносно всiх 

юридичних осiб, у яких приймає участь емiтент станом на кiнець звiтного перiоду; протягом 

звiтного перiоду емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб.  

Таблиця «Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря», не заповнюється, оскiльки 

посада корпоративного секретаря у Товариствi вiдсутня.  

Таблиця «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента», 

«Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента» не заповнюється, 

 



оскiльки єдиним акцiонером Товариства, який володiє 100% акцiй, є держава в особi 

Мiнiстерства iнфраструктури України. Посадовi особи акцiями Товариства не володiють. 

Вiдповiдно до Статуту Товариства, вищим органом Товариства є загальнi збори, 

повноваження яких здiйснюються акцiонером Мiнiстерством iнфраструктури України 

одноосiбно. Рiшення єдиного акцiонера — держави в особi Мiнiстерства iнфраструктури 

України оформляються вiдповiдним Наказом Мiнiстерства iнфраструктури України, що має 

статус протоколу загальних зборiв. У зв'язку з цим iнформацiя щодо загальних зборiв 

акцiонерiв вiдсутня.  

Таблиця «Iнформацiя про дивiденди», не заповнюється, оскiльки рiшення щодо нарахування 

дивiдендiв у 2017 роцi не приймалися. 

Таблиця «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом» та «Iнформацiя про похiднi 

цiннi папери», незаповненi у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду iншi цiннi папери 

та/або похiднi цiннi папери Товариство не випускало. 

Таблиця «Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду», не заповнюється, 

оскiльки протягом звiтного перiоду Товариство викупу власних акцiй не здiйснювало.  

Таблиця «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та 

«Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не заповнюються вiдповiдно до абз. 

шостого пiдпункту 15 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 03.12.2013 № 2826, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Таблицi «Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв», «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв» та «Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть», не заповнюється, оскiльки рiшення 

вищим органом Товариства щодо вчинення зазначених правочинiв, протягом звiтного перiоду, 

не приймалися. 

Таблиця «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв», не заповнено у 

зв'язку з тим, що випуску боргових цiнних паперiв за звiтнiй перiод Товариством не 

здiйснювалось. 

Таблиця «Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що 

виникала протягом звiтного перiоду», не заповнювалась, оскiльки зазначена особлива 

iнформацiя за звiтний перiод не виникала. 

Таблиця «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй» не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй. 

Таблиця «Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття» не заповнено у 

зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям», не заповнено у 

зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «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», не 

заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття», не заповнено у зв'язку з 

тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду», не заповнено у зв'язку з тим, 

що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi 

активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року», не заповнено у 



зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «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», не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.  

Таблиця «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй», не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй. 

Таблиця «Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв», не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було iпотечних активiв.  

Таблиця «Основнi вiдомостi про ФОН», не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного 

перiоду не було ФОН.  

Таблиця «Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН», не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було ФОН.  

Таблиця «Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН», не заповнено у зв'язку з 

тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.  

Таблиця «Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН», не заповнено у зв'язку з тим, що 

протягом звiтного перiоду не було ФОН.  

Таблиця «Правила ФОН", не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було 

ФОН. 

Таблиця «Вiдомостi про аудиторський висновок» та «Текст аудиторського висновку (звiту)» 

не заповнюється з наступних пiдстав: 

На виконання вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.06.2015 № 390 «Деякi 

питання проведення аудиту суб’єктiв господарювання державного сектору економiки» про 

необхiднiсть забезпечення суб’єктами управлiння об’єктами державної власностi проведення 

аудиту рiчної фiнансової звiтностi суб’єктiв господарювання державного сектору економiки 

ПАТ «Укрпошта», за результатами публiчної процедури закупiвлi, у сiчнi 2018 року було 

укладено договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi станом на та за рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2017. 

Ще ранiше, у листопадi 2016 року, було укладено договiр на проведення аудиту фiнансової 

звiтностi за 2016 рiк, складеної згiдно з вимогами МСФЗ. На поточний момент, проведення 

аудиту фiнансової звiтностi УДППЗ «Укрпошта» за 2016 рiк перебуває на стадiї завершення. У 

зв’язку з цим ПАТ «Укрпошта» 27.02.2018 направило лист до Мiнiстерства iнфраструктури 

України з проханням висловити позицiю по коригуванням фiнансової звiтностi за 

рекомендацiями аудиторiв. Станом на дату подiчi рiчної звiтностi емiтента, вiдповiдь не було 

отримано. 

Аудиторський висновок по фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк буде наданий пiсля висловлення 

позицiї Мiнiстрества iнфраструктури України стосовно запропонованих аудиторами 

коригувань, оскiльки прийняття або не прийняття коригувань впливає на тип аудиторського 

висновку. Зазначаємо, що аудиторський висновок по фiнансовiй звiтностi станом на та за рiк, 

що закiнчується 31 грудня 2017 може буде наданий тiльки пiсля того, як буде пiдписано 

аудиторський висновок по фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк. 

На виконання умов договору надання послуг з аудиту фiнансової звiтностi станом на та за рiк, 

що закiнчується 31 грудня 2017 структурнi пiдроздiли ПАТ «Укрпошта» збирають та готують 

iнформацiю, вiдповiдно до запиту аудиторiв. Враховуючи розгалужену мережу фiлiй 

товариства, низький рiвень автоматизацiї облiкових процесiв, невдосконалене 

кореспондування тих систем, що використовуються та негативний вплив на iнформацiйнi 

системи Товариства кiбер атаки вiрусу Petya, протягом червня-липня 2017 року, пiдготовка 

iнформацiї займає бiльше часу, нiж очiкувалося на початку. Пiсля надання Товариством 

вiдповiдi на iнформацiйний запит аудиторiв безпосередньо розпочнеться процес аудиту. 

Очiкуваний термiн отримання аудиторського висновку по фiнансовiй звiтностi станом на та за 

рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 вересень – жовтень 2018 року. 

Емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 



Таблиця «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) не заповнено у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускалися. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 №010482 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.12.1993 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

6518597000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

100 

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) 

73373 

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

53.10 Дiяльнiсть нацiональної пошти 

82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у. 

46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля, 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори; Наглядова рада; Одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПАТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

300465 

3) поточний рахунок 

260093011852 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Ощадбанк" 

5) МФО банку 

300465 



6) поточний рахунок 

260093011852 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Здiйснення валютних операцiй 204 23.05.2017 
Нацiональний 

банк України 
23.05.2020 

Опис 

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй 

дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї 

Товариством буде здiйснене її подовження. 

  

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних з 

одержанням освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ№527821 23.12.2014 

Мiнiстерство 

освiти i науки 

України 

01.07.2019 

Опис 

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй 

дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї 

Товариством буде здiйснене її подовження. 

  

Надання послуг i виконання робiт протипожежного 

призначення 
АГ№595822 23.12.2014 

Державна 

iнспекцiя 

техногенної 

безпеки 

України 

Необмежена 

Опис 

Оскiльки лiцензiя видана емiтенту на необмежений 

строк прогноз щодо продовження термiну її дiї 

емiтентом не здiйснюється 

  

Постачання природного газу на територiї України б/н 07.09.2017 

Нацiональна 

комiсiя, що 

здiйснює 

державне 

регулювання 

у сферах 

енергетики та 

комунальних 

послуг 

Необмежена 

Опис 

01.01.2017 набрали чинностi змiни до Закону 

України "Про лiцензування видiв господарської 

дiяльностi", внесенi Законом України вiд 26.11.2015 

№ 835-VIII «Про внесення змiн до Закону України 

"Про державну реєстрацiю юридичних осiб та 

фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших 

законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї 

повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, 

фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 

формувань» (надалi – Закон № 835-VIII), якими 

передбачено, що орган лiцензування не видає 

лiцензiї на паперовому носiї. Вiдповiдно до частини 

п’ятої роздiлу II «Прикiнцевi та перехiднi 

положення» Закону № 835-VIII набуття здобувачем 



лiцензiї права на провадження виду господарської 

дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, вiдбувається з 

дня оприлюднення прийнятого органом лiцензування 

рiшення про видачу лiцензiї на його офiцiйному веб-

сайтi. Рiшення про видачу ПАТ «Укрпошта» лiцензiї 

на право провадження господарської дiяльностi з 

постачання природного газу на територiї України 

прийнято Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 07.09.2017 (Постанова №1084) 

та оприлюднено на офiцiйному веб-сайтi органу 

лiцензування 08.09.2017 

(http://www.nerc.gov.ua/?id=27398). Таким чином, 

датою видачi ПАТ «Укрпошта» лiцензiї на право 

провадження господарської дiяльностi з постачання 

природного газу на територiї України є 07.09.2017, а 

датою початку дiї вказаної лiцензiї – 08.09.2017р. 

Оскiльки лiцензiя видана емiтенту на необмежений 

строк прогноз щодо продовження термiну її дiї 

емiтентом не здiйснюється. 

  

На розмiщення валютних цiнностей на рахунках за межами 

України 
122 30.11.2017 

Нацiональний 

банк України 
30.11.2018 

Опис 

Товариство має намiр продовжувати дiяльнiсть з 

розмiщення валютних цiнностей на рахунках за 

межами України. 

  

Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних цiнностей за 

межами України (зi змiнами) 
1 01.12.2017 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй 

дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї 

Товариствои буде здiйснене її подовження. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

КОРПОРАТИВНИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД "ПОШТОВИК" 

2) організаційно-правова форма 

940 

3) код за ЄДРПОУ 

35530567 

4) місцезнаходження 

01001, м.Київ, вул.Хрещатик, 22 

5) опис 

ПАТ "Укрпошта" є засновником КОРПОРАТИВНОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО 

ФОНДУ "ПОШТОВИК", який був зареєстрований 29.01.2008 року. 

1) найменування 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

14305909 

4) місцезнаходження 

01011, м.Київ, вул. Лєскова, будинок 9 

5) опис 

ПАТ "Укрпошта" є акцiонером АТ "Райффайзен Банк Аваль" та володiє 0,0681% акцiй 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТОВ «РЮРIК» 
уповноважене рейтингове 

агентство 
07.11.2017 uaAA 

ТОВ «РЮРIК» 
уповноважене рейтингове 

агентство 
07.11.2017 uaAA 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 



МIНIСТЕРСТВО 

IНФРАСТРУКТУРИ 

УКРАЇНИ 

37472062 

01135Україна мiсто Київ 

проспект Перемоги, 

будинок 14 

100 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Виконувач обов'язкiв Генерального директора 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Смiлянський Iгор Юхимович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.02.2017 До першого засiдання Наглядової ради Товариства 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом.  

Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису.Винагорода в натуральнiй 

формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  

Попереднi посади: 

З 01.07.2016 по 28.02.2018 - генеральний директор УДППЗ «Укрпошта». 

З 01.2015 по 06.2016 - директор КРМG, LLP, M&A Deal Advisori. 

З 01.2014 по 12.2014 - радник Голови правлiння ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк». 

З 01.2012 по 12.2013 - директор Бостон Консалтинг Груп. 

Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi посадових осiб щодо в.о.генерального 

директора емiтента не вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi непогашена) за 

корисливi та посадовi злочини. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 



Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сердюк Наталiя Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник головного бухгалтера УДППЗ «Укрпошта» 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.12.2016 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Ведення 

бухгалтерського облiку у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi". 

Винагорода в грошовiй формi виплачувалась згiдно штатного розпису. Винагорода в натуральнiй 

формi посадовiй особi емiтента не виплачувалась. 

Попереднi посади: 

З 10.2016 по 12.2016 - в.о. головного бухгалтера УДППЗ "Укрпошта". 

З 07.2014 по 10.2016 - заступник головного бухгалтера УДППЗ "Укрпошта". 

З 06.2012 по 23.05.2013 - заступник головного бухгалтера УДППЗ «Укрпошта». 

Протягом звiтного кварталу змiни у персональному складi посадових осiб щодо Головного 

бухгалтера емiтента не вiдбувались. У особи вiдсутня судимiсть (у тому числi непогашена) за 

корисливi та посадовi злочини. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 21.09.2017 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

Про публiчне розмiщення облiгацiй публiчного акцiонерного товариства "Укрпошта". 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: 

ПАТ "Укрпошта". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

Прийнято рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй публiчного акцiонерного товариства 

"Укрпошта". 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 20.12.2017 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

Про викуп розмiщених публiчним акцiонерним товариством "Укрпошта" облiгацiй серiї А, В, 

С. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: 

ПАТ "Укрпошта". 

Результати розгляду питань порядку денного: 

Прийнято рiшення про викуп розмiщених публiчним акцiонерним товариством "Укрпошта" 

облiгацiй серiї А, В, С. 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 
01054 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вулиця Олеся 

Гончара, будинок 47 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.10.2003 

Міжміський код та телефон (044) 223 02 50 

Факс (044) 501 25 31 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис 

Послуги щодо фiнансового аудиту для реєстрацiї випуску та 

проспекту емiсiї облiгацiй, а саме: огляд промiжної фiнансової 

звiтностi за 1 пiврiччя 2017 року. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 
49000 Україна Дніпропетровська Шевченкiвський мiсто Днiпро 

вулиця Воскресенська, будинок 30 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
231 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.03.2008 

Міжміський код та телефон (056) 373 95 94 

Факс (056) 373 95 94 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку, розмiщення облiгацiй. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14305909 

Місцезнаходження 
01011 Україна м. Київ Печерський мiсто Київ вулиця Лєскова, 

будинок 9 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
АЕ 2632201 



Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.08.2013 

Міжміський код та телефон (044) 498 79 33 

Факс (044) 498 79 34 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис 

Послуги з вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах, 

проведення депозитарних операцiй за рахунком та iншi послуги в 

процесi провадження депозитарної дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства України, що регулює депозитарну дiяльнiсть 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 
04071 Україна м. Київ Подiльський мiсто Київ вулиця Нижнiй Вал, 

будинок 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
дiє без лiцензiї 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
не має 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591 04 04 

Факс (044) 482 52 07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис 

ПАТ "Укрпошта" приєдналося до умов Договору з ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" на пiдставi заяви про 

приєднання № ОВ-8808 вiд 06.03.2017 р. Договором передбачається 

надання послуг з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного 

обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй 

емiтента, у тому числi надання послуг щодо забезпечення погашення 

емiтентом боргових цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за 

правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та 

поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску) 

цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами 

вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних паперiв, встановленої 

Законом України "Про депозитарну систему України". Цим 

договором передбаченi умови та порядок надання емiтенту реєстру 

власникiв iменних цiнних паперiв. Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 

Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний 

депозитарiй - юридична особа, що функцiонує у формi публiчного 

акцiонерного товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням особливостей, установлених 

цим Законом. Акцiонерне товариство набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку в установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано 

поданi ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» Правила 

Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення НКЦПФР вiд 

01.10.2013 №2092). 

 



Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 
01032 Україна м. Київ Голосiївський мiсто Київ вулиця Жилянська, 

будинок 75 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
0152 

Назва 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) 354-04-04  

Факс (044) 354-07-90 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис 

Вiдповiдно до Договору про надання послуг №2111-276 вiд 28 

листопада 2016 року проводиться аудит фiнансової звiтностi за 

перiод 2015-2016 рр. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОЦIНОЧНА 

КОМПАНIЯ АРГУМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34286063 

Місцезнаходження 
65007 Україна Одеська Приморський мiсто Одеса вул. Мала 

Арнаутська, буд. 86, кв. 18 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
426/17 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 
Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.05.2017 

Міжміський код та телефон (048) 734-20-47 

Факс (044) 383-92-00 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 

Опис 

Послуги щодо оцiнки майна для формування статутного капiталу 

публiчного акцiонерного товариства; послуги щодо оцiнки майна з 

метою визначення його справедливої вартостi станом на 01.01.2015 

та 01.01.2012 для цiлей складання фiнансової звiтностi за вимогами 

МСФЗ 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної 

особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЮРIК» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 16480462 

Місцезнаходження 
04053 Україна м. Київ Шевченкiвський мiсто Київ вул. Сiчових 

Стрiльцiв,52А  



Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 
4 

Назва 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)383-04-76 

Факс - 

Вид діяльності Рейтингове агентство 

Опис 
Послуги по визначенню та оновленню рейтингових оцiнок емiтента 

(позичальника) та боргового iнструменту (облiгацiй серiй А,В,С) 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.04.2017 33/1/2017 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000197263 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1000 6518597 6518597000 100 

Опис 

Вiдповiдно до п.1 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.15 №728-р "Про перетворення Українського державного пiдприємства 

поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне товариство" 100 вiдсоткiв акцiй якого належать державi та не пiдлягають вiдчуженню, 

за умови збереження попереднього профiлю дiяльностi пiдприємства. При цьому, Законом України "Про перелiк об'єктiв права державної 

власностi, що не пiдлягають приватизацiї" вiд 07.07.99 №847-XIV Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" вiднесено до перелiку об'єктiв, 

якi не пiдлягають приватизацiї. У зв'язку з цим, акцiї Товариства не перебувають в обiгу на бiржовому чи на органiзацiйно оформлених 

позабiржових ринках цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду факти лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах вiдсутнi. 

Протягом звiтного перiоду емiсiя та розмiщення акцiй емiтента не здiйснювались. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

06.11.2017 
95/2/2017-Т 

Серiя А  

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 
100000.00 1500 

Бездокументарні 

іменні 
150000000.00 19 

Згiдно 

проспекту 

емiсiї  

7105485.00 17.11.2020 



паперiв та 

фондового ринку  

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i 

нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток 

основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме 

автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, а саме технологiчне 

обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; 

Спосiб розмiщення – публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний); Виплата процентного доходу 

у звiтному перiодi здiйснювалась, термiн виплати згiдно проспекту емiсiї з 20.02.2018 року. 

  

06.11.2017 
96/2/2017-Т 

Серiя В  

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку  

100000.00 2000 
Бездокументарні 

іменні 
200000000.00 19 

Згiдно 

проспекту 

емiсiї  

0 17.05.2022 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i 

нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток 

основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме 

автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, а саме технологiчне 

обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; 

Спосiб розмiщення – публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний);Виплата процентного доходу у 

звiтному перiодi не здiйснювалась, облiгацiї не розмiщено. 

  

06.11.2017 
97/2/2017-Т 

Серiя С  

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку  

100000.00 2500 
Бездокументарні 

іменні 
250000000.00 19 

Згiдно 

проспекту 

емiсiї  

0 17.11.2020 

Опис 

Облiгацiї вiльно обертаються на територiї України протягом всього строку їх обiгу. Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти i 

нерезиденти; Облiгацiї не перебувають у лiстингу; Мета емiсiї облiгацiй - Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй спрямувати на розвиток 

основної дiяльностi товариства, зокрема на капiтальне будiвництво та капiтальний ремонт об’єктiв поштового зв’язку; придбання основних засобiв, а саме 

автотранспорт, комп’ютерна технiка та програма енергозбереження; придбання нематерiальних та iнших матерiальних активiв, а саме технологiчне 

обладнання, обладнання та системи пожежно-охоронної безпеки, засоби забезпечення схоронностi цiнностей та поштової безпеки та програмнi продукти; 

Спосiб розмiщення – публiчне; Дострокове погашення облiгацiй не передбачено; Випуск облiгацiй незабезпечений (звичайний); Виплата процентного доходу 

у звiтному перiодi не здiйснювалась, облiгацiї не розмiщено. 

  



XI. Опис бізнесу 

Утворення Товариства вiдбулося згiдно Порядку перетворення державного унiтарного 

комерцiйного пiдприємства в акцiонерне товариство, затвердженого постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 29 квiтня 2012 року № 802, розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

17 липня 2015 року № 728 «Про перетворення Українського державного пiдприємства поштового 

зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне товариство», наказiв Мiнiстерства iнфраструктури 

України вiд 11 листопада 2015 року № 465 «Про реорганiзацiю Українського державного 

пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» у публiчне акцiонерне товариство», вiд 25 

листопада 2015 року № 497 «Про утворення комiсiї з перетворення Українського державного 

пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в публiчне акцiонерне товариство» (iз змiнами та 

доповненнями), вiд 10 лютого 2016 року № 56 «Про затвердження плану проведення 

перетворення Українського державного пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта» в публiчне 

акцiонерне товариство» (iз змiнами та доповненнями) та iнших законiв України та нормативно-

правових актiв. 

Державна реєстрацїя Статуту була проведена державним реєстратором Шевченкiвської районної 

у мiстi Києвi державнiй адмiнiстрацiї 01.03.2017 року. 

Товариство є правонаступником майна, прав та обов’язкiв Українського державного 

пiдприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

  

Органами управлiння ПАТ "Укрпошта" (далi - Товариство) є:  

- Загальнi збори. 

- Наглядова рада. 

- Виконавчий орган товариства одноосiбний - Генеральний директор. 

До складу Товариства входять 31 фiлiя (без права юридичної особи), з яких 27 здiйснюють 

дiяльнiсть з регiонального представництва Нацiонального поштового оператора, а 4 виконюють 

спецiальнi функцiї iз забезпечення дiяльностi регiональних фiлiй: 

1. Вiнницька дирекцiя - 21100, м. Вiнниця, вул. Соборна, 59 

2. Волинська дирекцiя - 43000, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 19 

3. Днiпропетровська дирекцiя - 49000, м. Днiпро, просп. Дмитра Яворницького, 62 

4. Донецька дирекцiя - 84122, м. Слов’янськ, вул. Свободи, 1 

5. Житомирська дирекцiя - 10001, м. Житомир, вул. Вiтрука, 1 

6. Закарпатська дирекцiя - 88000, м. Ужгород, пл. Поштова, 4 

7. Запорiзька дирекцiя - 69005, м. Запорiжжя, пр. Соборний, 133 

8. Iвано-Франкiвська дирекцiя, 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 6 

9. Київська обласна дирекцiя - 02098, м. Київ, просп. Павла Тичини, 6 

10. Кiровоградська дирекцiя - 25006, м. Кропивницький, вул. Гоголя, 72 

11. Луганська дирекцiя - 93402, м. Сєвєродонецьк, вул. Вiлєсова, 3 

12. Львiвська дирекцiя - 79000, м. Львiв, вул. Словацького, 1 

13. Миколаївська дирекцiя - 54018, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 1 

14. Одеська дирекцiя - 65001, м. Одеса, вул. Садова, 10 

15. Полтавська дирекцiя - 36000, м. Полтава, вул. 1100 рiччя Полтави, 2 

16. Рiвненська дирекцiя - 33028, м. Рiвне, вул. В.Чорновола, 1 

17. Сумська дирекцiя - 40003, м. Суми, пл. Привокзальна, 5 

18. Тернопiльська дирекцiя - 46001, м. Тернопiль, вул. Вячеслава Чорновола, 1 

19. Харкiвська дирекцiя - 61052, м. Харкiв, Привокзальний майдан, 2 

20. Херсонська дирекцiя - 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 41 

21. Хмельницька дирекцiя - 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, 90 

22. Черкаська дирекцiя - 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 34 

23. Чернiвецька дирекцiя - 58002, м. Чернiвцi, вул. Поштова, 6 

24. Чернiгiвська дирекцiя - 14000, м. Чернiгiв, проспект Миру, 28 

25. Київська мiська дирекцiя - 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 22  



26. Дирекцiя оброблення та перевезення пошти - 03999, м. Київ, вул. Георгiя Кiрпи, 2 

27. Дирекцiя «Автотранспошта» - 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 13  

28. Iнформацiйно-розрахункова дирекцiя - 02002, м. Київ, вул. Митрополита Андрiя 

Шептицького, 16/4 

29. Головний навчальний центр «Зелена Буча» - 08292, м. Буча, вул. Iнститутська, 22 

30. Кримська дирекцiя - 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 

31. Севастопольська дирекцiя - 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 72 340 особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 408 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 20 556 

осiб. 

Фонд оплати працi - 3 260 685,6 тис. грн. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2017 рiк збiльшився у порiвняннi з 2016 роком на 34,7% 

або на 840 808 тис. грн. 

Вiдповiдно до Закону України ‘’Про державний бюджет України на 2017 рiк’’ в Товариствi з 

01.01.2017 року забезпечено рiвень оплати працi працiвникiв за повнiстю виконану норму працi в 

розмiрi не менше 3200 грн. 

У 2017 роцi пройшли пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї 32 000 працiвникiв 

Товариства. Пiдготовлено, перепiдготовлено та навчено iншим професiям на робочих мiсцях 3 

474 працiвникiв. Пiдвищено квалiфiкацiю 28525 працiвникам, зокрема за обов’язковими 

програмами з питань охорони працi, пожежної безпеки, з питань фiнмонiторингу – 705 

працiвникiв.  

Товариство спiвпрацює з вищими навчальними закладами, якi здiйснюють пiдготовку фахiвцiв 

для поштової галузi.  

  

Асоцiацiя європейських державних поштових операторiв «ПостЄвропа», мiжнародна 

неприбуткова асоцiацiя, створена Європейською конференцiєю Адмiнiстрацiй зв’язку (СЕРТ) у 

1993 роцi. Основною метою дiяльностi асоцiацiї є захист iнтересiв європейських нацiональних 

поштових операторiв на лiбералiзованому ринку поштових послуг та сприяння пiдвищенню їх 

операцiйної ефективностi. На сьогоднi членами асоцiацiї є 52 поштових оператори iз 49 країн та 

територiй. Асоцiацiя європейських державних поштових операторiв «ПостЄвропа» є також 

офiцiйно признаним регiональним союзом Всесвiтнього поштового союзу. Термiн участi ПАТ 

«Укрпошта» в об’єднаннi - спiвпраця на необмежений термiн. Позицiї ПАТ «Укрпошта» в 

структурi об'єднання - ПАТ «Укрпошта» є членом в структурi об'єднання.  

Адреса мiсцезнаходження об’єднання: бульвар Бранд Вiтлок 114, В-1200, Брюссель, Королiвство 

Бельгiя. 

Європейська бiзнес асоцiацiя (European Business Association (EBA)), створена в 1999 роцi за 

пiдтримки Європейської Комiсiї в Українi для створення сприятливого iнвестицiйного клiмату в 

Українi. До складу Європейської бiзнес асоцiацiї входить 900 мiжнародних та українських 

компанiй, що сприяє тiсним контактам та розширенню спiвпрацi мiж компанiями-членами для 

розвитку бiзнесу. Термiн участi ПАТ «Укрпошта» в об’єднаннi - спiвпраця на необмежений 

термiн. Позицiї ПАТ «Укрпошта» в структурi об'єднання - ПАТ «Укрпошта» є членом в 

структурi об'єднання. 

Адреса мiсцезнаходження об’єднання: Андрiївський узвiз, 1-А, Київ, 04070, Україна. 

  

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не має 

  



Будь яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не 

поступало. 

  

Опис облiкової полiтики, яка застосовується Товариством розкрито у примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi. 

  

Товариство входить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України, є 

правонаступником УДППЗ «Укрпошта» та є нацiональним оператором поштового зв’язку 

України згiдно з розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 сiчня 2002 року. 

Товариство сьогоднi – це: 

- Понад 12,8 тис. об’єктiв поштового зв’язку: поштамти, поштовi вiддiлення, пересувнi, сезоннi 

вiддiлення поштового зв’язку та точки присутностi по всiй Українi; 

- Понад 73 тис. працiвникiв, серед яких листоношi – понад 31,2 тис., оператори –11,4 тис. та 

сортувальники – 2,2 тис.; 

- В 2017 роцi Товариством доставлено внутрiшнiх та мiжнародних вiдправлень кiлькостi 186,5 

млн од. письмової кореспонденцiї, 21,1 млн посилок, 2,9 млн вiдправлень з оголошеною 

цiннiстю, виплачено 10,3 млн. переказiв та 68,2 млн пенсiй та грошових допомог;  

- Безпосередня доставка пошти здiйснюється до 14,0 млн абонентських поштових скриньок; 

- За 2017 рiк розповсюджено за передплатою та вроздрiб 3,5 тис. найменувань перiодичних 

видань України та близько 2,0 тис. найменувань перiодичних видань зарубiжних країн, що 

складає 436,2 млн примiрникiв; 

- Перевезено близько 23 тис. тонн перiодики, загальний пробiг автотранспорту при цьому 

становить понад 63 млн км; 

- Забезпечено видання мiльйонними тиражами стандартних поштових марок, близько 53 сюжетiв 

художнiх поштових марок i блокiв, 105 сюжетiв конвертiв та карток. 

- Платiжна органiзацiя внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи “Поштовий 

переказ”. Вiдомостi про платiжну систему “Поштовий переказ” внесенi до Реєстру платiжних 

систем пiсля узгодження з Нацiональним банком України Правил цiєї системи (Свiдоцтво 

Нацiонального банку України вiд 13.04.2017 № 34) . В рамках платiжної системи “Поштовий 

переказ” здiйснюється пересилання поштових переказiв як в межах України, так ї за її межi, а 

також приймання платежiв. Для пересилання транскордонних переказiв Товариство використовує 

Мiжнародну фiнансову систему Всесвiтнього поштового союзу (Швейцарiя) та систему 

Єврожиро (Данiя). 

Загалом Товариство пропонує споживачам близько 50 видiв послуг, у тому числi з 

використанням найсучаснiших iнформацiйних технологiй, насамперед електронного переказу, 

реалiзацiї електронних ваучерiв, послуг Iнтернет, тощо.  

Товариство за регульованими тарифами надає унiверсальнi послуги поштового зв’язку, послуги з 

розповсюдження перiодичних видань за передплатою, виплати та доставки пенсiй та грошової 

допомоги. На решту послуг тарифи встановлює самостiйно. 

  

Основнi придбання або вiдчуження активiв, вiдображенi починаючи з дати створення ПАТ 

"Укрпошта" 01.03.2017 року. 

2017 рiк: 

Заходи: Придбання автотранспорту 258 одиниць. 

Ефект: Замiна застарiлого автотранспорту, створення умов для пiдвищення якостi та 

ефективностi поштових перевезень, збiльшення обсягiв поштових вiдправлень, зменшення 

експлуатацiйних витрат. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 136,4. 

Заходи: Автоматизацiя робочих мiсць. 



Ефект: Створення умов для пiдвищення якостi та ефективностi роботи. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 101,2. 

Заходи: Капiтальний ремонт об’єктiв поштового зв’язку. 

Ефект: Зменшення експлуатацiйних витрат, покращення якостi та доступностi надання послуг 

поштового зв’язку, збiльшення доходiв пiдприємства та покращення умов працi. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 14,4. 

Заходи: Впровадження системи автономного теплопостачання. 

Ефект: Отримання щорiчної економiї на експлуатацiйнi витрати. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 6,5. 

Заходи: Придбання контейнерiв. 

Ефект: Рiвномiрне функцiонування мережi логiстики поштового зв’язку в частинi магiстральних 

перевезень та прискоренню проходження поштових вiдправлень. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 6,0. 

Заходи: Встановлення газобалонного обладнання. 

Ефект: Значна економiя витрат на паливо. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 5,5. 

Заходи: Встановлення системи сортування перiодичних видань. 

Ефект: Забезпечення максимального скорочення часу на сортування поштових вiдправлень та 

зменшення трудовитрат. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 3,3. 

Джерела iнвестицiй: Власнi кошти пiдприємства та лiзинговi кошти. 

2018 (план) рiк: 

Заходи: Придбання автотранспорту 565 одиниць. 

Ефект: Замiна застарiлого автотранспорту, створення умов для пiдвищення якостi та 

ефективностi поштових перевезень, збiльшення обсягiв поштових вiдправлень, зменшення 

експлуатацiйних витрат. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 342,8. 

Заходи: Капiтальний ремонт об’єктiв поштового зв’язку. 

Ефект: Зменшення експлуатацiйних витрат, покращення якостi та доступностi надання послуг 

поштового зв’язку, збiльшення доходiв пiдприємства та покращення умов працi. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 35,0. 

Заходи: Капiтальне будiвництво. 

Ефект: Створення єдиного макрорегiонального сортувального центру. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 24,0. 

Заходи: Поштове та поштооброблювальне обладнання. 

Ефект: Забезпечення максимального скорочення часу на сортування поштових вiдправлень та 

зменшення трудовитрат. 

Iнвестицiї, млн. грн.: 8,1. 

Джерела iнвестицiй: Власнi кошти пiдприємства та лiзинговi кошти. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж 

емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з 

одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, з iншого боку у ПАТ "Укрпошта" не має. 

  

Товариством надано в орендне користування стороннiм органiзацiям комунальної i приватної 

форми власностi нежитлових примiщень загальною площею 73 380,49 м2 вiдповiдно до 

укладених договорiв оренди в кiлькостi 1317. Орендна плата, що була перерахована Товариству 

стороннiми органiзацiями становить 14 207 тис. грн. без ПДВ. 



Отримано у стороннiх органiзацiй в орендне користування нежитлових примiщень - 7241 об’єкт, 

загальна площа яких становить 354 101,33 м2.  

  

Основними факторами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: 

1. Недосконала законодавча база щодо списання державного майна, яке не пiдлягає 

використанню, але знаходиться у власностi Товраиства. 

2. Вiдсутнiсть можливостi вiдкривати та вести поштовi рахунки, що не дозволить Товариству в 

повнiй мiрi реалiзувати плани розвитку фiнансових послуг та позбавить Товариство значної 

статтi доходiв. 

3. Залежнiсть Товариства вiд держави у обраннi членiв наглядової ради, що значно затримує 

процес формування наглядової ради, а також негативно впливає на можливiсть Товариства 

залучати фiнансування програми розвитку на конкурентних та привабливих засадах. 

4. Недостатня увага зi сторони держави до прийняття таких актiв: 

- нова редакцiя Закону України «Про поштовий зв’язок» (зокрема в частинi виключення статтi 9 

«Тарифне регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку», що може забезпечити 

дерегуляцiю тарифiв та дозволить Товариству встановлювати конкурентнi тарифи на послуги 

поштового зв'язку, а також своєчасно реагувати на змiну економiчного середовища держави та 

пристосовуватись до вимог ринку); 

- змiни до Закону України «Про державну пiдтримку засобiв масової iнформацiї та соцiальний 

захист журналiстiв» в частинi виключення частини другої статтi 9 «Розповсюдження 

iнформацiйної продукцiї». Оскiльки застосування статтi 9 Закону призводить до щорiчних втрат 

Товариства вiд розповсюдження вiтчизняних перiодичних друкованих видань за передплатою без 

вiдповiдного фiнансування з Державного бюджету України, як це передбачено статтею 4 даного 

Закону; 

- змiни до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення 

повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн 

(тарифiв)» в частинi виключення абзацу третього пункту «б» статтi 2 та пункт «в» статтi 2. 

Зазначена iнiцiатива забезпечить дерегуляцiю тарифiв та дозволить Товариству своєчасно 

реагувати на змiну економiчного середовища держави та мати можливiсть вчасно встановлювати 

економiчно обґрунтованi тарифи на оплату послуг, пов’язаних з виплатою та доставкою 

державних пенсiй та грошової допомоги та тарифи на послуги з приймання та доставки 

вiтчизняних перiодичних друкованих видань за передплатою та iн. 

  

В 2017 роцi Товариство було сплачено штрафних санкцiй на суму 801 190 грн., в т.ч.: 

нарахованих вiдповiдно до цивiльного законодавства та цивiльно-правових договорiв на користь 

суб'єктiв господарювання – 170 351 грн., за порушення податкового законодавства – 108 551 грн., 

за втраченi поштовi вiдправлення – 27 918 грн., за порушення порядку використання коштiв 

Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi – 26 747 грн., iншi штрафи – 

467 623 грн. 

  

Фiнансування Товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу для 

поточних потреб Товариства достатньо. З метою розвитку мережi, оптимiзацiї процесiв, 

покращення логiстики (оновлення автотранспорту, комп’ютерної технiки) придбання 

нематерiальних та iнших матерiальних активiв використовується залучення позикового капiталу. 

Пiдтримування оптимальної структури капiталу та забезпечення лiквiдностi Товариства 

досягається шляхом залучення: фiнансового лiзингу та боргових цiнних паперiв. 

Основними завданнями полiтики Товариства щодо фiнансування дiяльностi є: 

- визначення та розвиток прiоритетних напрямiв iнвестування; 

- забезпечення збалансованостi у функцiонуваннi всiх ланок пiдприємства; 

- модернiзацiя мережi автопарку пiдприємства; 



- комп’ютеризацiя всiх вiддiлень, включаючи вiддiлення в сiльськiй мiсцевостi; 

- оптимiзацiя та переобладнання мережi, приведення всiх об’єктiв поштового зв’язку до єдиних 

форматiв; 

- використання додаткових залучених коштiв з дотриманням вимог оптимальної вартостi 

грошових ресурсiв та здатностi вчасно їх повертати. 

- забезпечення конкурентоспроможнi пiдприємства на ринку поштових послуг. 

  

Вiдповiдно до Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю УДДПЗ 

«Укрпошта», затвердженого Наказом вiд 10.09.2014 №632 (iз змiнами), вiдомостi з Єдиного 

реєстру договорiв (у т.ч. суттєвi умови контрактiв, договорiв, угод) належить до вiдомостей, що 

становлять кофiденцiйну iнформацiю та комерцiйну таємницю. Iнформацiя з обмеженим 

доступом, яка належить Товариству, у тому числi комерцiйна таємниця, пiдлягає захисту та не 

може вiльно поширюватися. 

Товариство не веде облiк вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) та 

очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих договорiв, тому Товариство вказаною iнформацiєю на 

кiнець звiтного перiоду не володiє.  

  

Основними стратегiчними напрямками розвитку ПАТ "Укрпошта" є у 2017-2021 затверджено:  

- збiльшення обсягiв пересилання посилок та введення премiальних посилкових продуктiв 

- нарощення об’єму фiнансових послуг 

- збiльшення об’ємiв торгiвлi та розширення спектру iнших послуг.  

- оновлення та оптимiзацiя мережi поштових вiддiлень  

- оновлення логiстичної мережi: оптимiзацiя маршрутiв та сортувальних центрiв, модернiзацiя 

автопарку 

- завершення корпоратизацiї, зокрема впровадження наглядової ради 

Реалiзацiя стратегiї має наступнi потенцiйнi ризики: вiдсутнiсть дозволу на вiдкриття поштових 

рахункiв, конкуренцiя в сегментi експортно – iмпортних операцiй з приватними компанiями, 

неможливiсть залучення зовнiшнього фiнансування, затримка реформи корпоративного 

управлiння. 

  

ПАТ «Укрпошта» не проводило дослiджень та розробок у 2017 роцi. 

  

Вiдсутнi позовнi заяви, що перевищують 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства. 

  

iнша iнформацiя вiдсутня 



XII. 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, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
3160759 3151826 0 11837 3160759 3163663 

будівлі та 

споруди 
2898004 2831921 0 0 2898004 2831921 

машини та 

обладнання 
180808 179310 0 0 180808 179310 

транспортні 

засоби 
35238  0 11837 35238 114718 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 46709 37714 0 0 46709 37714 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 3160759 3151826 0 11837 3160759 3163663 

Опис 

Основнi засоби ПАТ «Укрпошта» включають будiвлi, споруди, транспортнi засоби, виробниче та 

iнше обладнання та офiснi меблi та обладнання, якi використовується для надання послуг 

клiєнтам. Первiсна вартiсть основних засобiв на 31 грудня 2017 складала 4425264 тисяч гривень, 

сума нарахованого зносу – 1261601 тисяч гривень. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 

кiнець звiтного перiоду становить 29%. Термiн експлуатацiї основних засобiв за групами: будiвлi 

та споруди – 4-55роки, виробниче та iнше обладнання – 2-12рокiв, транспортнi засоби – 2-

16рокiв,офiснi меблi та обладнання – 2-12 рокiв. Основнi засоби не знаходяться в заставi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
2673631 0 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
6518597 0 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
6518597 0 



Опис 

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, 

прийнятих до розрахунку. 

Висновок 

Розмiр чистих активiв ПАТ «Укрпошта» станом на 31.12.2017 менше розмiру статутного 

капiталу Товариства на 3 844 966 тис. грн., що не задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ 

«Статутний капiтал акцiонерного товариства». 

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 238571 X X 

у тому числі:   

Конфiденцiйна iнформацiя 

вiдповiдно до п. 5.1. Наказу 

Товариства вiд 23.09.2016 №773 

30.12.2013 238571 10.5 30.12.2018 

Зобов'язання за цінними паперами X 4700 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 
X 4700 X X 

серiя А, (свiдоцтво № 95/2/2017-Т) 25.12.2017 4700 19 17.11.2020 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 60008 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 4378629 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 4917561 X X 

Опис: 0 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 2 2 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Єдиним власником акцiй Товариства є Мiнiстерство 

iнфраструктури України. Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до 

Товарситва не застосовуються положення статей 33-48 цього закону, зокрема, i в 

частинi порядку скликання, реєстрацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Так 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Єдиним власником акцiй Товариства є Мiнiстерство 

iнфраструктури України. Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до 

Товарситва не застосовуються положення статей 33-48 цього закону, зокрема, i в 

частинi порядку скликання, реєстрацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Так 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 



Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення 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 (запишіть): Прийняття рiшень з питань вiднесених до виключної 

компетенцiї Наглядової ради Товарства.  
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Держава в особi Мiнiстерства 

iнфраструктури України 

Інше (зазначити) Iнша iнформацiя вiдсутня. 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Iнформацiя 

вiдсутня. 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Iнформацiя 

вiдсутня. 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:  

членів наглядової ради - акціонерів  

членів наглядової ради - представників акціонерів  

членів наглядової ради - незалежних директорів  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 



Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Не проводила. 

 

Протягом звiтного перiоду Наглядова рада не була сформована. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети не створювалися. 

Інші (запишіть)   

 

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилася. 

Комiтети не створювалися. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином 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)  

Порядок роботи, виплати 

винагороди та вiдповiдальнiсть 

членiв Наглядової ради 

визначаються законодавством, 

статутом Товариства, 

положенням про Наглядову раду 

Товариства, а також цивiльно-

правовим договором, що 

укладається з членом Наглядової 

ради. 

 

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 (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради Товариства визначенi 

Статутом та положенням про принципи формування наглядової ради ПАТ 

"Укрпошта". Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фiзичнi 

особи, якi мають непогашену судимiсть або якi посiдають виробнi посади та є 

посадовою особою органiв державної алвди або мiсцевого самоврядування.  

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)  

У звiтному перiодi,Наглядова 

рада Товариства не була 

сформована. 

 

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 
Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

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 
Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Так 

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 додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так 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 акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Положення не затверджувалися. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 Інформація 

розповсюджується 

Публікується у 

пресі, 

Документи 

надаються 

Копії 

документів 

Інформація 

розміщується 



на загальних 

зборах 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

надаються 

на запит 

акціонера 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, 

які володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Ні Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб акціонерного 

товариства  

Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iнша iнформацiя вiдсутня. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  

Товариство не змiнювало 

аудитора з моменту утворення 

ПАТ "Укрпошта". 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились X  

Інше (запишіть) 

Протягом звiтного перiоду 

профiльними державними оргами 

проводились перевiрки окремих 

напрямкiв дiяльностi Товариства. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 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 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Iнша iнформацiя вiдсутня. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій  X  



Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X  

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя вiдсутня.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  X 

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено:  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Iнформацiя вiдсутня 

 

 

 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
Діяльність національної пошти за КВЕД 53.10  

Середня кількість 

працівників 
73373  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 01001, м.Київ, вул.Хрещатик, буд.22  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 27658 45240 0 

первісна вартість 1001 112519 132118 0 

накопичена амортизація 1002 -84861 -86878 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 154469 307680 0 

Основні засоби: 1010 3160759 3163663 0 

первісна вартість 1011 4210579 4425264 0 

знос 1012 -1049820 -1261601  

Інвестиційна нерухомість: 1015 11685 14514 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 5497 12399 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1347 522 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 3361415 3544018 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 138093 235736 0 

Виробничі запаси 1101 92119 136213 0 

Незавершене виробництво 1102 1 0 0 

Готова продукція 1103 6780 7724 0 

Товари 1104 39193 91799 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 725239 880717 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

18709 

 

24900 

 

0 

з бюджетом 1135 15402 15791 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 4457 3732 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 65026 120357 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1559413 2982647 0 

Готівка 1166 283143 374635 0 

Рахунки в банках 1167 1276258 2608007 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 10877 18947 0 

Усього за розділом II 1195 2537216 4282827 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 5898631 7826845 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 328778 6518597 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2547670 -3844966 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 2876448 2673631 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 260783 209808 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 27250 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 260783 237058 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 290973 303122 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 38189 0 

за товари, роботи, послуги 1615 238145 514497 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 105135 60008 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 10081 35 0 

за розрахунками зі страхування 1625 29518 38906 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 116360 137355 0 

за одержаними авансами 1635 31483 26626 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 160004 222557 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 212514 255681 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1341615 3083562 0 

Усього за розділом IІІ 1695 2761400 4916156 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 5898631 7826845 0 

 

Примітки 

Оскiльки датою переходу на мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi є 01.01.2012, то зазначення даних на 

дату переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту. 

Також баланс Товариства мiстить додатковi статi, якi не 

передбаченi формою рiчного звiту, а саме:  

1.У роздiлi «I. Необоротнi активи» стаття "Необоротнi 

активи на окупованих територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду 812 789; 

- на кiнець звiтного перiоду 812 789.  

2.У роздiлi «I. Необоротнi активи» стаття "Резерв пiд 

знецiнення необоротних активiв на окупованих 

територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду - 812 789; 

- на кiнець звiтного перiоду - 812 789.  

3.У роздiлi «II. Оборотнi активи» стаття "Оборотнi активи 

на окупованих територiях", склали: 

- на початок звiтного перiоду 110 240;  



- на кiнець звiтного перiоду 110 240.  

4.У роздiлi «II. Оборотнi активи» стаття "Резерв пыiд 

знецiнення необоротних активыв на окупованих 

територiях",склали:  

- на початок звiтного перiоду - 110 240; 

- на кiнець звiтного перiоду - 110 240.  

5.У роздiлi «III. Поточнi зобов'язання i забезпечення» 

стаття "Поточнi зобов'язання на окупованих територiях", 

склали: 

- на початок звiтного перiоду 235 653; 

- на кiнець звiтного перiоду 235 653.  

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 5484044 4606593 

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 ( 5243970 ) ( 4114781 ) 

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

Валовий: 

 прибуток 

 

2090 

 

240074 

 

491812 

 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 179919 122384 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 364374 ) ( 203684 ) 

Витрати на збут 2150 ( 227014 ) ( 140628 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 92537 ) ( 90549 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

179335 

 збиток 2195 ( 263932 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 36902 26332 

Інші доходи 2240 8097 5383 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 34802 ) ( 58853 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 58 ) ( 37422 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

114775 

 збиток 2295 ( 253793 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 50976 43330 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

158105 

 збиток 2355 ( 202817 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -202817 158105 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 507853 482598 

Витрати на оплату праці 2505 3350848 2487682 

Відрахування на соціальні заходи 2510 808216 550924 



Амортизація 2515 197164 143438 

Інші операційні витрати 2520 978653 782649 

Разом 2550 5842734 4447291 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 4696958 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -43 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
Примiтки, якi додаються, є невiд'ємною частиною цiєї 

окремої фiнансової звiтностi  

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

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 

 

5543482 

 

4151237 

Повернення податків і зборів 3005 112 230 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3979 2698 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 713373 630776 

Надходження від повернення авансів 3020 9252 47149 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 37341 25772 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2632 3384 

Надходження від операційної оренди 3040 21856 20518 

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 1655444 733442 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 1607686 ) 

 

( 1686594 ) 

Праці 3105 ( 2686760 ) ( 1907854 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 788764 ) ( 550789 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 862318 ) ( 612098 ) 

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 ( 168005 ) ( 117918 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 49182 ) ( 14608 ) 

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 ( 144215 ) ( 102301 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1680541 623044 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

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 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 249989 ) ( 171645 ) 

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 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -249989 -171645 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 4786 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 12437 ) ( 22809 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -7651 -22809 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1422901 428590 

Залишок коштів на початок року 3405 1559414 1114884 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 332 15940 

Залишок коштів на кінець року 3415 2982647 1559414 

 

Примітки 
Примiтки, якi додаються, є невiд'ємною частиною цiєї 

окремої фiнансової звiтностi  

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Укрпошта" 
за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та 

інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, 

послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточної кредиторської 

заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
При заповненнi форм квартальної фiнансової звiтностi 

Товариством було обрано " Звiт про рух коштiв (за 



прямим методом)", таким чином форма " Звiт про рух 

коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась. 

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" за ЄДРПОУ 21560045 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 328778 0 0 0 2547670 0 0 2876448 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 328778 0 0 0 2547670 0 0 2876448 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -202817 0 0 -202817 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 



Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 

Внески до 

капіталу 

4240 6189819 0 0 0 -6189819 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 

частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 6189819 0 0 0 -6392636 0 0 -202817 

Залишок на 

кінець року 
4300 6518597    -3844966   2673631 

 

Примітки Примiтки, якi додаються, є невiд'ємною частиною цiєї окремої фiнансової звiтностi  

Керівник Смiлянський I.Ю. 

Головний бухгалтер Сердюк Н.М. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Публiчне акцiонерне товариство "Укрпошта" 

ПАТ "Укрпошта" (далi - "Компанiя") – це пiдприємство державної форми власностi, яке належить 

до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. Компанiю було утворено у 1947 роцi в 

епоху Радянського Союзу. Компанiя була реорганiзована в Українське державне пiдприємство 

поштового зв’язку «Укрпошта» (далi - "УДППЗ "Укрпошта") у 1994 роцi. У лютому 2016 року 

Уряд України прийняв рiшення про реорганiзацiю УДППЗ «Укрпошта» у публiчне акцiонерне 

товариство. У березнi 2017 року Укрпошту було зареєстровано у формi публiчного акцiонерного 

товариства вiдповiдно до законодавства України. Акцiї Компанiї не мають лiстингу на 

мiжнародних та нацiональних фондових бiржах.  

Основним видом дiяльностi Компанiї є надання унiверсальних послуг поштового зв'язку та iнших 

пов'язаних послуг населенню, державним органiзацiям та комерцiйним пiдприємствам, а саме: 

•послуги поштового зв'язку (пересилання листiв, посилок та листiвок на територiї України та за 

кордон); 

•виплати та доставки пенсiй та iнших соцiальних виплат громадянам; 

•фiнансовi послуги (приймання платежiв за комунальнi послуги; пересилання поштових переказiв 

у межах України та мiжнародних поштових переказiв); 

•розповсюдження перiодичних друкованих видань (оформлення за передплатою i доставка 

перiодичних друкованих видань); 

•торгiвля товарами (у тому числi, коли Компанiя дiє у ролi комерцiйного посередника i реалiзує 

продукцiю, яка належить iншим сторонам) та iншi послуги.  

Компанiя є учасником Всесвiтнього поштового союзу з 1947 року i здiйснює поштовi операцiї з 

понад 100 нацiональними поштовими операторами iнших країн.  

Компанiя має близько 11 000 поштових вiддiлень в Українi та понад 73 000 працiвникiв.  

Юридична адреса та основне мiсце ведення дiяльностi Компанiї: вул. Хрещатик 22, Київ, 01001, 

Україна.  

2. Умови, в яких працює Компанiя 

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, що розпочалася наприкiнцi 2013 року 

та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, 

нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по 

вiдношенню до основних iноземних валют, продовжувалася i у 2016 та 2017 роках, хоча й була 

менш вираженою порiвняно з 2014 та 2015 роками. 

Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, 

викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори. Обмеження 

у сферi валютного контролю, введенi в дiю у 2014-2015 роках, залишаються в силi, але дещо 

пом'якшенi порiвняно з 2014-2015 роками.  

Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт на 

сходi України, що розпочався навеснi 2014 року, залишаються неврегульованими. Див. Примiтку 

12, в якiй описаний вплив цього конфлiкту на Компанiю. Вiдносини мiж Україною та Росiйською 

Федерацiєю залишалися напруженими. 1 сiчня 2016 року набула чинностi угода про зону вiльної 

торгiвлi мiж Україною та ЄС. Безпосередньо пiсля цього росiйська влада ввела торгiвельне 

ембарго на ряд ключових українських експортних товарiв. У вiдповiдь Уряд України запровадив 

аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських товарiв. 

Попри деякi покращення ситуацiї у 2016 та 2017 роках, остаточний результат i наслiдки 

полiтичної та економiчної ситуацiї i стану безпеки в Українi передбачити вкрай складно, проте 

вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.  

3. Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi. Нижче наведено основнi 



принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. 

Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 

бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики Компанiї її 

керiвництво застосовувало власнi професiйнi судження. Областi, де такi судження є особливо 

важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких 

припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi, описанi у 

Примiтцi 4. 

Ця фiнансова звiтнiсть подана у нацiональнiй валютi України (гривнi), i всi суми наведенi з 

округленням до тисяч. 

Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня – валюта первинного 

економiчного середовища, в якому вона працює.  

Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за 

офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на кiнець кожного 

звiтного перiоду. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв 

по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань, вiдображаються у складi прибутку 

чи збитку.  

Основнi курси обмiну, що застосовувались для перерахунку сум та операцiй в iноземнiй валютi, 

були такими:  

У гривнях 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Обмiнний курс гривнi до долара США на кiнець року 28,06 27,19 

Середньорiчний обмiнний курс гривнi до долара США 26,60 25,55 

Обмiнний курс гривнi до СПЗ на кiнець року 39,88 36,44 

Середньорiчний обмiнний курс гривнi до СПЗ 36,87 35,53 

 

Iноземна валюта може бути конвертована у гривню, а гривня може бути конвертована в iноземну 

валюту за курсом обмiну, на який впливає Нацiональний банк України. Точний курс обмiну, за 

яким Компанiя може обмiнювати валюту, залежить вiд переговорiв з її комерцiйними банками та 

балансу попиту i пропозицiї на мiжбанкiвському валютному ринку протягом перiоду конвертацiї. 

Спецiальне право запозичення (СПЗ) – це одиниця облiку Мiжнародного валютного фонду, яка 

використовується в якостi грошової одиницi Всесвiтнiм поштовим союзом, учасником якого є 

Компанiя.  

Класифiкацiя фiнансових активiв. Фiнансовi активи класифiкованi як кредити i дебiторська 

заборгованiсть.  

Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення, якщо необхiдно. 

Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не 

завершене, за вирахуванням накопиченого знецiнення. Сюди вiдносяться вартiсть будiвельних 

робiт, вартiсть технологiчного обладнання та iншi прямi витрати. Витрати на поточний ремонт та 

обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. Витрати на замiну значних 

компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням вартостi замiненого 

компоненту. 

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка 

дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi використання, 

залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. У разi наявностi знецiнення, балансова вартiсть 

зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи 

збитку за рiк. Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, 

сторнується, якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi 

використання активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж. 

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз 

балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку за рiк. 



Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного розподiлу їх первiсної вартостi, за вирахуванням оцiночної лiквiдацiйної вартостi, 

протягом розрахункових строкiв їх експлуатацiї.  

Залишковi строки експлуатацiї у роках 

 

Будiвлi та споруди 4-55 

Виробниче та iнше обладнання 2-12 

Транспортнi засоби 2-16 

Офiснi меблi та обладнання 2-12 

 

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

вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

експлуатацiї. 

Податок на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог 

законодавства iз використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично 

були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають 

поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку чи збитку за 

рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi в iншому сукупному доходi або безпосередньо у 

складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у цьому 

самому або iншому перiодi в iншому сукупному доходi або безпосередньо у складi капiталу. 

Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 

вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. 

Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до випуску до подання вiдповiдних податкових 

декларацiй, то сума оподатковуваних прибуткiв або збиткiв вiдображається на основi оцiнок. Iншi 

податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв i 

зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до 

виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових 

рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання у результатi операцiї, 

яка не є об’єднанням компанiй i яка при початковому визнаннi не впливає на бухгалтерський або 

оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з вiдстроченого оподаткування визначаються 

iз використанням ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю 

станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть 

сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi 

активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi 

збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть отримання оподатковуваного 

прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.  

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або 

чистою вартiстю реалiзацiї залежно вiд того, яка з цих сум менша. Собiвартiсть запасiв включає 

прямi витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину перемiнних або 

постiйних виробничих накладних витрат. Витрати вiдносяться на окремi одиницi запасiв за 

спецiальним iдентифiкацiйним методом. Вартiсть придбаних запасiв визначається пiсля 

вирахування знижок. Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi 

нормального ведення бiзнесу за вирахуванням оцiночних витрат на доведення запасiв до 

завершеного стану та оцiночних витрат на збут. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. 

Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує 

об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно 



до її первинних або переглянутих умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що 

до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також 

непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, 

що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою.  

Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю 

оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною 

ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку 

визнається у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо дебiторська 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за 

рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше 

списаних сум кредитується у складi прибутку чи збитку за рахунок загальних та адмiнiстративних 

витрат. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, умови 

яких переглянутi, оцiнюються за амортизованою вартiстю на основi нової структури переглянутих 

грошових потокiв. Вiдповiднi прибутки або збитки визнаються у складi прибутку чи збитку на 

дату перегляду умов та в подальшому амортизуються за методом ефективної процентної ставки. 

Якщо умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються iншим чином внаслiдок 

фiнансових труднощiв позичальника або емiтента, збиток вiд знецiнення оцiнюється з 

використанням початкової ефективної процентної ставки до змiни умов. 

Аванси виданi та передоплати. Аванси та передоплати виданi облiковуються за первiсною 

вартiстю мiнус резерв пiд знецiнення. Аванс та передоплата вiдносяться до категорiї 

довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi надана передоплата, будуть отриманi пiсля 

закiнчення одного року, або якщо передоплата стосується активу, який при початковому визнаннi 

буде включений до категорiї необоротних активiв. 

Аванси та передоплати, виданi з метою придбання активу, включаються до складу його балансової 

вартостi 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 аванси та 

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 було видано 

аванси та передоплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв та передоплат виданих 

зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку 

чи збитку за рiк. 

Передоплати показанi у цiй фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що 

розрахунок за такими сумами буде здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, 

депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний 

термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти, використання яких обмежене, 

виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

Податок на додану вартiсть. Продажi товарiв та послуг в Українi, як правило, оподатковуються 

податком на додану вартiсть (ПДВ) за ставкою 20%. Певнi операцiї Компанiї звiльняються вiд 

оподаткування ПДВ або не пiдлягають оподаткуванню ПДВ (такi як продажi поштових марок, 

доставки пенсiй, прийняття платежiв та грошовi перекази).  

Зобов'язання з ПДВ виникає на дату постачання товарiв/послуг або отримання платежiв, залежно 

вiд того, що вiдбувається ранiше. Вхiдний ПДВ визнається у момент реєстрацiї податкової 

накладної з ПДВ вiдповiдно до встановленого порядку в Єдиному реєстрi податкових накладних. 

Вхiдний ПДВ, сплачений Компанiєю при закупiвлях товарiв або послуг, що можуть бути 

безпосередньо вiднесенi на дiяльнiсть, яка оподатковується ПДВ, пiдлягає вiдшкодуванню з 

державного бюджету в повному обсязi, тодi як вхiдний ПДВ, що безпосередньо пов'язаний iз 

дiяльнiсть, яка звiльняється вiд оподаткування ПДВ або не пiдлягає оподаткуванню ПДВ, не 

вiдшкодовується з державного бюджету, отже, є витратою. Вхiдний ПДВ, сплачений при 

закупiвлях товарiв та послуг, якi використовуються в обох видах операцiй (тобто якi пiдлягають 



оподаткуванню ПДВ та звiльненi вiд оподаткування ПДВ або не пiдлягають оподаткуванню ПДВ), 

визнається на пропорцiйнiй основi (тобто вiдшкодовується лише частина ПДВ, що стосується 

операцiй, якi пiдлягають оподаткуванню ПДВ).  

Додатнє значення рiзницi мiж зобов'язаннями з ПДВ та вхiдним ПДВ перераховується до 

державного бюджету. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто 

i показується як актив або зобов’язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших 

випадках ПДВ вiдображається розгорнуто. 

Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як власний капiтал. Витрати, безпосередньо 

пов’язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення суми надходжень за 

вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над 

номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується як емiсiйний дохiд. Акцiонерний капiтал 

включає коригування вiдповiдно до МСБО 29 для облiку впливу iнфляцiї, коли Україна була 

країною з гiперiнфляцiйною економiкою.  

Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу станом на дату 

балансу, тiльки якщо вони оголошенi до чи станом на дату балансу. Iнформацiя про дивiденди 

розкривається у тому випадку, якщо вони оголошенi пiсля дати балансу, але до ухвалення 

фiнансової звiтностi до випуску. 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання як iншi 

фiнансовi зобов'язання. Фiнансовi зобов’язання Компанiї облiковуються за амортизованою 

вартiстю. 

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за 

вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а в подальшому облiковуються за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця 

мiж сумою надходжень, за вирахуванням витрат на проведення операцiї, та вартiстю погашення 

визнається у складi прибутку чи збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Позиковi кошти вiдображаються у складi 

поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок 

за зобов’язанням, принаймнi, на 12 мiсяцiв пiсля дати балансу.  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

визнаються, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою. Кредиторська заборгованiсть 

вiдноситься до категорiї поточних зобов'язань, якщо оплата пiдлягає здiйсненню до одного року 

(або протягом нормального операцiйного циклу бiзнесу, якщо вiн довше). Якщо нi, вона 

облiковується як довгостроковi зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 

спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковується за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть 

обчислюється з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй та дисконтiв при 

розрахунку. 

Аванси отриманi. Аванси отриманi вiдносяться до сум, одержаних у формi передоплати за товари, 

роботи чи послуги у ходi звичайної дiяльностi. Вони облiковуються у розмiрi початково 

одержаних сум, за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде 

здiйснений шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

Доходи. Доходи, визнанi у звiтi про фiнансовий стан, показанi за вирахуванням податку на додану 

вартiсть i включають доходи, якi переважно пов'язанi з наданням наступних послуг:  

a)пересилання посилок та листiв (у тому числi мiжнародних); 

b)виплати i доставки пенсiй та iнших соцiальних виплат; 

c)здiйснення платежiв та грошових переказiв;  

d)оформлення за передплатою та доставка перiодичних друкованих видань; i  

e)торгiвля товарами та надання iнших послуг.  

Доходи за операцiями з клiєнтами надходять вiдповiдно до укладених з ними договорiв i 

визнаються пiсля завершення доставки вiдправлень. Доходи вiд передбачених за договорами 

послуг, якi ще не наданi станом на дату балансу, вiдносяться у категорiю доходiв майбутнiх 

перiодiв.  



Доходи вiд прямих продажiв товарiв або надання послуг визнаються у разi, якщо послуги наданi, 

товари доставленi i суму доходу, який отримає Компанiя, можливо достовiрно оцiнити. Сума 

доходу вважається такою, що не пiдлягає достовiрнiй оцiнцi, до тих пiр, доки не будуть 

врегульованi всi умовнi зобов’язання, пов’язанi з продажом. У випадку отримання платежiв за 

послугу, яку буде надано протягом визначеного перiоду часу, отриманi платежiв визнаються у 

складiв доходiв майбутнiх перiодiв та вiдносяться на прибуток чи збиток протягом перiоду 

надання послуги. ? 

Доходи, зумовленi пересиланнями за нормами Всесвiтньої поштової конвенцiї, визнаються пiсля 

завершення доставки вiдповiдних вiдправлень. У випадку продажу товарiв за агентськими 

угодами, комiсiйний дохiд визнається як дебiторська заборгованiсть у момент продажу, а 

вiдповiднi валовi грошовi надходження визнаються як зобов'язання перед постачальником.  

Доходи, пов'язанi з наданням послуг штемпелювання i франкування населенню, пiдприємствам 

роздрiбної торгiвлi та комерцiйним органiзацiям, визнаються у момент здiйснення продажу за 

номiнальною вартiстю поштової марки iз поштовим штемпелем, скоригованою для вiдображення 

вартостi послуги оплаченої, але не використаної клiєнтом. Докладна iнформацiя про це 

коригування "доходiв майбутнiх перiодiв" надається у наведеному далi роздiлi "Основнi облiковi 

оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики". 

Визнання витрат. Витрати визнаються за методом нарахування. Вартiсть реалiзованих товарiв i 

наданих послуг включає витрати на оплату працi, амортизацiю, прямi матерiали, перевезення та 

безпосередньо пов'язанi з ними накладнi витрати.  

Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за 

позиковими коштами, процентний дохiд вiд iнвестованих коштiв та прибутки i збитки вiд курсової 

рiзницi за депозитами та позиковими коштами. Всi процентнi та iншi витрати за позиковими 

коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Процентний дохiд визнається тiєю мiрою, якою вiн нараховується, з урахуванням ефективної 

доходностi активу.  

Виплати працiвникам. Заробiтна плата, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, а також премiї 

нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї. 

Компанiя робить на користь своїх працiвникiв єдиний внесок до фондiв соцiального страхування. 

Внесок розраховується як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на 

витрати того перiоду, якого вiн стосується.  

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань iз подальшим включенням до звiту 

про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише у випадку iснування 

юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на 

основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. При 

цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати 

юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення бiзнесу, (ii) у випадку 

дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства. 

Умовнi активи та зобов’язання. Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя 

про нього розкривається у випадку ймовiрностi надходження економiчних вигод. Умовнi 

зобов’язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку 

ресурсiв для того, щоб розрахуватися по зобов’язаннях, i їхню 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. 

4. Основнi облiковi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики 

Пiдготовка фiнансової звiтностi обов'язково вимагає вiд керiвництва формування оцiночних 

розрахункiв та припущень, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть. Цi оцiночнi 

розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi та iнших 

факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за 

iснуючих обставин. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що 

характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення i розрахунки мають 

велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi, описанi нижче. 



Доходи майбутнiх перiодiв. Компанiя визнає авансовi платежiв вiд клiєнтiв на її балансi, якi 

переважно стосуються продажiв поштових марок, не використаних станом на дату балансу, i 

оформлення за передплатою перiодичних друкованих видань, доставка яких буде здiйснена пiсля 

закiнчення року.  

Продовження тексту приміток 

Значна частина цього залишку складається з надходжень вiд продажу поштових марок населенню. 

Оцiнка доходiв майбутнiх перiодiв основана на застосуваннi рiзних методiв оцiночних розрахункiв 

i вибiрки iз використанням даних зовнiшнiх експертiв у всiх належних випадках. Оцiнки обсягу 

продажiв поштових марок, що утримуються населенням, базуються на результатах рiчного 

опитування, проведеного незалежною сторонньою органiзацiєю, у ходi якого громадянам були 

поставленi запитання, скiльки поштових марок вони купують щороку i скiльки поштових марок 

вони утримують станом на дату балансу.  

Вартiсть поштових марок, утримуваних пiдприємствами роздрiбної торгiвлi та комерцiйними 

органiзацiями, бiльш точно оцiнюється за результатами аналiзу фактичного обсягу продажiв та 

вiдповiдей, наданих клiєнтами за результатами незалежних опитувань.  

Результати описаних вище процедур аналiзує керiвництво для формування суджень про балансову 

вартiсть нарахувань. Загальна сума нарахувань вiдображається у складi поточних зобов'язань, 

однак частина, яка не може бути оцiнена, стосуватиметься зарахованих сум за поштовими 

марками та послугами сортування i вiдправлення кореспонденцiї, що використанi протягом одного 

року або тривалiшого перiоду пiсля дати балансу.  

Вiдстрочений податок. Оцiнка вiдстроченого податкового активу вимагає оцiнки майбутньої 

прибутковостi. Така оцiнка, по сутi, є непевною в умовах ринку, який знаходиться пiд тиском 

рiзних конкурентних чинникiв. Якщо оцiнки майбутньої прибутковостi змiняться у майбутньому, 

сума визнаного вiдстроченого податкового активу також змiниться вiдповiдним чином. Перш нiж 

вiдобразити в облiку вiдстроченi податковi активi за податковими збитками, Компанiя аналiзує 

вiдповiдне податкове законодавство з метою визначення наявностi збиткiв для взаємозалiку з 

майбутнiм оподатковуваним прибутком. 

Справедлива вартiсть основних засобiв. Компанiя вирiшила застосувати звiльнення стосовно 

основних засобiв, передбачене МСФЗ 1 для органiзацiй, якi застосовують МСФЗ вперше, i 

облiкувала основнi засоби за справедливою вартiстю у своєму вхiдному балансi за МСФЗ станом 

на 1 сiчня 2012 року. Основнi засоби Компанiї були оцiненi незалежними оцiнювачами. 

Справедлива вартiсть основних засобiв була оцiнена переважно на основi методу ринкової 

вартостi. При проведеннi оцiнки за цим методом незалежнi оцiнювачi застосували такi основнi 

судження та оцiнки: 

•вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, за їх наявностi; 

•вибiр порiвнянних операцiй та використання коефiцiєнтiв для наближення порiвняльних даних до 

предмета оцiнки; 

•агрегування об'єктiв основних засобiв iз декiлькох географiчних регiонiв зi схожими 

характеристиками;  

•об'єднання у групи об'єктiв основних засобiв на основi чисельностi населення у вiдповiдному 

географiчному пунктi.  

Змiни у цих оцiнках та судженнях можуть призвести до суттєвого впливу на справедливу вартiсть 

основних засобiв. 

5. Новi положення бухгалтерського облiку 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для 

застосування Компанiєю у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2017 року та пiзнiших перiодах. 

Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.  

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" (змiнений у липнi 2014 року i вступає в 

силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi 

основнi особливостi нового стандарту: 

•Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 

подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 



оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 

фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 

на фiнансовий результат.  

•Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується 

для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi 

потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент 

утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою 

вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 

Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та 

процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно утримує потоки грошових 

коштiв активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни 

якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що не мiстять грошових потокiв, якi 

є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi 

iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд 

фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної 

суми боргу та процентiв. 

•Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 

керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 

сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу 

утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи 

збитку. 

•Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi 

до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде 

зобов’язаний показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному 

ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат.  

•МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних 

кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 

змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 

правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не 

мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання 

кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за 

весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель 

передбачає спрощенi методи для дебiторської заборгованостi за орендою та дебiторської 

заборгованостi за основною дiяльнiстю. 

•Вимоги до облiку хеджування були змiненi для досягнення бiльшої вiдповiдностi мiж 

бухгалтерським облiком та стратегiєю управлiння ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам 

можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно 

до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у 

стандартi не розглядається облiк макрохеджування. 

Компанiя наразi оцiнює вплив цього нового стандарту на її фiнансову звiтнiсть.  

МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу 

для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить 

основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг 

замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись 

окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають 

вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд 

визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у 

зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати 

протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Компанiя наразi оцiнює вплив цього нового 



стандарту на її фiнансову звiтнiсть. 

Змiни МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 12 квiтня 2016 року i вступає у 

силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нова редакцiя 

стандарту не змiнює його базовi принципи, але роз'яснює порядок їх застосування. 

Змiнений МСФЗ 15 роз'яснює принципи визначення зобов'язання (обiцянка передати замовнику 

товар чи послугу), що пiдлягає виконанню за контрактом, визначення, виступає компанiя 

принципалом (особою, що надає товар чи послугу) або агентом (особою, вiдповiдальною за 

органiзацiю надання товару чи послуги), а також принципи визначення необхiдностi визнання 

доходу вiд надання лiцензiї на певний момент часу або протягом перiоду. Крiм цих роз'яснень, 

змiненим стандартом передбаченi два додатковi спрощення, що дозволяють компанiї зменшити 

витрати та складнiсть при першому застосуваннi нового стандарту. Компанiя наразi оцiнює вплив 

цих змiн на її фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи 

визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди 

призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дiї договору 

оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом 

певного перiоду часу. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи 

фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди 

для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв 

оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є 

незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями 

у звiтi про фiнансовi результати. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає 

вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати 

договори оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати 

їх у звiтностi. Компанiї, ймовiрно, буде необхiдно визнати ряд орендованих примiщень на її 

балансi з вiдповiдним зобов'язанням.  

Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого впливу на 

Компанiю пiсля їх запровадження: 

-Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – змiни 

МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 

якi починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або пiсля цiєї дати). 

-Змiни МСФЗ 2 «Платежi на основi акцiй» (опублiкованi 20 червня 2016 року i вступають в силу 

для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

-Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Договори страхування" - змiни МСФЗ 

4 (опублiкованi 12 вересня 2016 року i вступають в силу, залежно вiд пiдходу, для рiчних перiодiв, 

якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, для органiзацiй, що прийняли рiшення 

застосовувати варiант тимчасового звiльнення, або при першому застосуваннi органiзацiєю МСФЗ 

9 для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати пiдхiд накладання). 

-КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi i попередня оплата" (опублiкована 8 грудня 2016 року i 

вступає у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

-Переведення iнвестицiйної нерухомостi в iншу категорiю - змiни МСБО 40 (опублiкованi 8 

грудня 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або 

пiсля цiєї дати).  

Якщо iнше не зазначено вище, не очiкується суттєвого впливу цих нових стандартiв та 

iнтерпретацiй на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

6. Основнi засоби та незавершене будiвництво 

У балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва вiдбулися такi змiни: 

Будiвлi та споруди Виробниче та iнше обладнання Транспортнi засоби Офiснi меблi та обладнання 

Всього основних засобiв Незавершене будiвництво  

 

На 1 сiчня 2016 р.  

Первiсна вартiсть 3 292 204 447 646 152 072 236 240 4 128 162 123 304  



Накопичений знос та знецiнення ( 319 778 ) ( 286 799 ) ( 107 899 ) ( 194 222 ) ( 908 698 ) - 

 

 

Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 2 972 426 160 847 44 173 42 018 3 219 464 123 304  

 

 

Надходження 29 898 72 750 1 028 44 993 148 669 35 119  

Вибуття ( 35 149 ) ( 6 881 ) ( 239 ) ( 24 153 ) ( 66 422 ) - 

Переведення до iнвестицiйної нерухомостi 170 - - - 170 - 

Амортизацiйнi вiдрахування та втрати вiд знецiнення ( 69 341 ) ( 45 908 ) ( 9 724 ) ( 16 149 ) ( 141 

122 ) - 

 

 

На 31 грудня 2016 р.  

Первiсна вартiсть 3 287 123 513 515 152 861 257 080 4 210 579 154 469  

Накопичений знос та знецiнення ( 389 119 ) ( 332 707 ) ( 117 623 ) ( 210 371 ) ( 1 049 820 ) - 

 

 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 2 898 004 180 808 35 238 46 709 3 160 759 154 469  

 

 

Надходження 16 644 51 264 94 453 45 234 207 595 153 211  

Вибуття ( 1 471 ) - - ( 6 ) ( 1 477 ) - 

Переведення до iнвестицiйної нерухомостi 5 613 - - - 5 613 -  

Амортизацiйнi вiдрахування та втрати вiд знецiнення ( 86 869 ) ( 55 716 ) ( 14 973 ) ( 37 589 ) ( 195 

147 ) -  

 

 

На 31 грудня 2017 р.  

Первiсна вартiсть 3 307 909 567 733 247 314 302 308 4 425 264 307 680  

Накопичений знос та знецiнення ( 475 988 ) ( 388 423 ) ( 132 596 ) ( 264 594 ) ( 1 261 601 ) - 

 

 

Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 2 831 921 179 310 114 718 37 714 3 163 663 307 680  

 

Незавершене будiвництво - це переважно будiвництво та переобладнання будiвель i споруд та 

придбання статей основних засобiв, ще не введених в експлуатацiю. Пiсля завершення активи 

переводяться до вiдповiдної категорiї основних засобiв. 

Фiнансовий оренда 

Протягом 2017 року року Компанiєю були придбанi основнi засоби (транспорт та комп’ютерна 

технiка) за договорами фiнансової оренди на загальну вартiсть 90 676 тисяч гривень. На 31 грудня 

2017 року чиста балансова вартiсть цих основних засобiв, що утримуються на умовах фiнансової 

оренди за дiючими договорами, складала 90 172 тисяч гривень (31 грудня 2016 року – нуль). 

Загальна сума нарахованого зносу за рокт, що закiнчилися 31 грудня, представлена таким чином: 

Прим. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 17 173 191 126 477 

Адмiнiстративнi витрати 19 10 875 7 997 

Витрати на збут 18 2 878 1 031 

Iншi операцiйнi витрати 20 8 203 6 025 

 

 

Всього нарахованого зносу 195 147 141 530 



 

7. Товарно-матерiальнi запаси 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Сировина 136 213 92 119 

Товари для перепродажу 91 799 39 193 

Готова продукцiї та незавершене виробництво 7 724 6 781 

 

 

Всього товарно-матерiальних запасiв 235 736 138 093 

 

Сировина представлена переважно автомобiльним паливом та рiзними матерiалами, що 

використовуються у поштовiй дiяльностi. 

Продовження тексту приміток 

8. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, аванси виданi та iнша поточна 

дебiторська заборгованiсть  

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 889 044 733 603 

Мiнус резерв пiд знецiнення ( 8 327 ) ( 8 364 )  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 120 357 65 087 

Мiнус резерв пiд знецiнення - ( 61 )  

 

 

Всього фiнансової дебiторської заборгованостi 1 001 074 790 265 

 

 

Аванси виданi 24 900 18 709 

Iнша дебiторська заборгованiсть 19 523 19 859 

 

 

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 1 

045 497 828 833 

 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року фiнансова дебiторська заборгованiсть у 

сумi 756 302 тисяч гривень та 641 620 тисяч гривень, вiдповiдно, деномiнована в СПЗ. Решта суми 

фiнансової дебiторської заборгованостi деномiнована переважно у гривнях. Дебiторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги складається переважно iз сум заборгованостi поштових 

операторiв з iнших країн, а також ряду пiдприємств та установ, пiдпорядкованих уряду України. 

Далi показанi змiни у сумi резерву пiд сумнiвну фiнансову дебiторську заборгованiсть за 2017 та 

2016 роки: 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 1 сiчня 2016 р. ( 6 ) ( 10 )  

Резерв, нарахований протягом року ( 8 912 ) ( 51 )  

Дебiторська заборгованiсть, списана протягом року 554 - 

 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 31 грудня 2016 р. ( 8 364 ) ( 61 )  

Резерв, нарахований протягом року 37 60  

Дебiторська заборгованiсть, списана протягом року - - 

 

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть на 31 грудня 2017 р. ( 8 327 ) ( 1 )  



 

Далi наведено аналiз фiнансової дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю: 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

 

Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть:  

- Поштовi оператори iнших країн 783 830 - 611 450 - 

- Державнi установи та державнi пiдприємства 42 681 - 48 717 - 

- Комунальнi пiдприємства 15 925 - 18 177 - 

- Iншi пiдприємства 27 024 111 472 30 846 64 653  

 

 

Всього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 869 461 111 472 709 190 64 653  

 

 

Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:  

- прострочена менше 30 днiв - - 1 391 79  

- прострочена вiд 30 до 180 днiв 2 045 4 4 309 237  

- прострочена вiд 181 до 360 днiв 5 305 238 3 999 66  

- прострочена понад 360 днiв 12 233 8 643 14 714 52  

 

 

Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої заборгованостi 19 583 8 885 24 413 434  

 

 

Мiнус резерв пiд сумнiвну заборгованiсть ( 8 327 ) - ( 8 364 ) ( 61 )  

 

 

Всього 880 717 120 357 725 239 65 026  

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги є безпроцентною. Дебiторська 

заборгованiсть вiд контрагентiв в Українi, як правило, погашається через 60 днiв. Дебiторська 

заборгованiсть вiд поштових операторiв iнших країн, як правило, погашається вiд шести мiсяцiв 

до двох рокiв. 

9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвкових коштiв, коштiв на банкiвських 

рахунках до запитання та грошових коштiв у дорозi.  

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Кошти на банкiвських рахунках до запитання 2 608 007 1 276 258 

Грошовi кошти в касi 374 635 283 143 

Грошовi кошти в дорозi 5 12 

 

 

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 2 982 647 1 559 413 

 

Станом на 31 грудня 2017 року 91% грошових коштiв та їх еквiвалентiв було деномiновано у 

гривнях, а 8% - у доларах США, 1% - у євро (31 грудня 2016 року 88% грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв було деномiновано у гривнях, а 12% - у доларах США).  

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв за 

кредитною якiстю на основi рейтингiв Moody's Investors Service: 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 



Кошти на банкiвських рахунках до запитання 

 

Не простроченi та не знецiненi  

Ва1 - 224  

Саа2 2 369 392 -  

Саа3 6 981 683 273  

Са - 2 600  

без рейтингу 231 634 590 161  

 

 

Всього 2 608 007 1 276 258 

 

Станом на 31 грудня 2017 року кошти на банкiвських рахунках до запитання у сумi 2 256 897 

тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року кошти на банкiвських рахунках до запитання у сумi 1 267 

656 тисяч гривень) були розмiщенi у двох великих українських державних банках. 

? 

10. Активи та зобов'язання на окупованих територiях 

Росiйськi вiйська окупували Крим наприкiнцi лютого 2014 року, а 1 березня 2014 року Державна 

Дума Росiйської Федерацiї ухвалила використання збройних сил на територiї України. 16 березня 

у Криму був проведений референдум про вiдокремлення вiд України, пiсля чого 18 березня Росiя 

пiдписала з Кримом угоду про приєднання територiї Криму до Росiйської Федерацiї. Окрiм Росiї, 

референдум та приєднання визнало лише декiлька країн.  

Крiм того, у 2014 роцi озброєнi угрупування сепаратистiв отримали контроль над окремими 

територiями Донецької i Луганської областей на сходi України. Уряд України розпочав 

антитерористичну операцiю, яка триває по сьогоднiшнiй день. У 2017 роцi час вiд часу 

вiдбувалося посилення озброєного протистояння вздовж лiнiї розмежування сторiн конфлiкту, 

хоча й було менш вираженим, нiж у 2015 роцi. 

Компанiя володiє активами та визнає зобов'язання на територiях Донецької та Луганської 

областей, де триває збройний конфлiкт, та у Криму. Пiсля рiзних дат у 2014 роцi Компанiя не 

могла нi проводити дiяльнiсть з використанням цих активiв, анi вивести їх на територiю, 

пiдконтрольну уряду України. 

Тому Компанiя об'єднала вiдповiднi активи та визнала резерв пiд знецiнення загальної суми 

активiв, що знаходяться на окупованих територiях (у Криму та на сходi України) на 31 грудня 

2017 року та на 31 грудня 2016 року. Компанiя не припиняла визнання вiдповiдних зобов'язань, 

оскiльки вона має юридичне зобов'язання погасити заборгованiсть перед клiєнтами та iншими 

установами. Iснує невизначенiсть щодо того, яким чином та коли може бути проведений 

розрахунок за цими зобов'язаннями та чи це вiдбудеться. Зобов'язання визнанi за номiнальною 

балансовою вартiстю. 

11. Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2017 року Компанiя була зареєстрована у формi державного пiдприємства у 

вiдповiдностi до визначення, передбаченого законодавством України.  

У складi уряду Компанiя безпосередньо пiдпорядкована Мiнiстерству iнфраструктури України. 

Формальним власником Компанiї є Фонд державного майна України, якому належать права на 

100% акцiонерного капiталу Компанiї. 

У березнi 2017 року уряд України реорганiзував Компанiю. Вона була зареєстрована як публiчне 

акцiонерне товариство з 6 518 597 ухваленими до випуску та випущеними простими акцiями 

номiнальною вартiстю 1 000 гривень за акцiю. Цi акцiї не зареєстрованi на бiржi та не є предметом 

торгiв на ринку. 

12. Позиковi кошти 

Далi показано балансову вартiсть позикових коштiв:  

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Строковий кредит 238 571 231 123  



 

Всього позикових коштiв 238 571 231 123  

 

Позиковi кошти компанiї представленi строковим кредитом у доларах США. 

У груднi 2013 року Компанiя пiдписала договiр про залучення кредитної лiнiї вiд ПАТ «ВБР» (далi 

- "Кредитор") на загальну суму 22 893 тисячi доларiв США. Кредитна лiнiя вiдкрита пiд фiксовану 

процентну ставку 10,5% рiчних (у 2016 роцi - 10,5% рiчних) та пiдлягає погашенню у груднi 2018 

року. Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року використана частина кредитної 

лiнiї становила 8 500 тисяч доларiв США. 

Умови кредитної лiнiї передбачали надання у заставу грошових надходжень за контрактами про 

надання послуг з Поштою Польщi та Поштою Словаччини не пiзнiше трьох мiсяцiв пiсля дати 

пiдписання договору про вiдкриття кредитної лiнiї. Компанiя не надала заставу за цим договором 

на дату цiєї фiнансової звiтностi. 

Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року Компанiя не виконала свої платiжнi 

зобов'язання за цiєю кредитною лiнiєю. Внаслiдок цього кредитор має право вимагати погашення 

заборгованостi у будь-який момент. Крiм того, кошти кредитної лiнiї були використанi Компанiєю 

у цiлях, не передбачених її умовами. У зв'язку з цим Компанiя нарахувала пеню у розмiрi 57 781 

тисяча гривень. У балансi нарахована пеня представлена разом з основною сумою заборгованостi. 

У листопадi 2014 року НБУ запровадив у ПАТ "ВБР" тимчасову адмiнiстрацiю та призначив Фонд 

гарантування вкладiв фiзичних осiб правонаступником та управляючим банку. Згiдно з чинними 

нормативно-правовими вимогами, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб має право продавати 

майновi права за кредитними договорами Кредитора. 

Справедлива вартiсть цього строкового кредиту приблизно дорiвнює його балансовiй вартостi. 

Фiнансовий оренда 

Протягом 2017 року року було укладено декiлька договорiв фiнансового лiзингу на суму 68 010 

тисяч гривень для придбання комп’ютерної технiки та оновлення технологiчного автотранспорту, 

що використовується для мiжрегiональних та внутрiшнiх перевезень. Погашення заборгованостi за 

цими договорами вiдбуватиметься частинами протягом 2018-2020 рокiв. Станом на 31 грудня 2017 

року залишок заборгованостi по договорам фiнансового лiзингу складає 63 871 тисяч гривень, з 

яких 27 250 тисяч гривень вiдображено у довгострокових зобов’язаннях. 

13. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю  

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю представлена переважно зобов'язаннями до 

сплати iншим поштовим операторам та iншою кредиторською заборгованiстю. 

Станом на 31 грудня 2017 року 58% кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю було 

деномiновано в СПЗ, а 42% - у гривнях (на 31 грудня 2016 року 66% кредиторської заборгованостi 

за основною дiяльнiстю було деномiновано в СПЗ, а 34% - у гривнях). 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю являє собою незабезпеченi фiнансовi 

зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть перед контрагентами в Українi, як правило, 

погашається протягом 60 днiв пiсля визнання. Кредиторська заборгованiсть перед поштовими 

операторами iнших країн, як правило, погашається вiд шести мiсяцiв до двох рокiв. 

Справедлива вартiсть кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю приблизно дорiвнює 

його балансовiй вартостi. 

14. Нарахування та iншi забезпечення 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Нарахований резерв невикористаних вiдпусток 173 800 119 525  

Нарахованi премiї 39 040 31 777  

Iншi нарахування та забезпечення 9 717 8 702  

 

Всього нарахувань та iнших забезпечень 222 557 160 004  

 

Компанiя очiкує, що нарахований резерв невикористаних вiдпусток буде в основному 

використаний протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати. Нарахованi премiї пiдлягають 



виплатi протягом трьох мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

15. Iншi поточнi зобов'язання 

Iншi поточнi зобов'язання складаються з таких статей кредиторської заборгованостi: 

31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

 

Аванси отриманi за пенсiями та iншими соцiальними виплатами 1 766 257 239 473  

Заборгованiсть перед видавництвами 469 706 578 441  

Отриманi платежi комунальним пiдприємствам 404 288 230 032  

Грошовi перекази до видачi клiєнтам 285 854 167 826  

Заборгованiсть за проданi товари 95 642 94 659  

Iнше 61 815 31 184  

 

Iншi поточнi зобов'язання 3 083 562 1 341 615  

 

Iншi поточнi зобов'язання - це незабезпеченi фiнансовi зобов'язання, якi деномiнованi переважно у 

гривнях та сплачуються, як правило, протягом 60 днiв пiсля визнання. 

Справедлива вартiсть iнших поточних зобов'язань приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. 

? 

16. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк складався з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Надання поштових послуг 2 500 611 2 040 802  

Виплати i доставки пенсiй та iнших соцiальних виплат 1 372 436 1 263 368  

Фiнансовi послуги 742 780 630 240  

Торгiвля товарами та надання iнших послуг 535 414 378 902  

Оформлення за передплатою та доставка перiодичних друкованих видань 332 803 293 281  

 

 

Всього доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5 484 044 4 606 593  

 

Доходи отриманi вiд реалiзацiї клiєнтам, географiчне розташування яких показане далi*: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Україна 4 784 848 3 885 722 

Китай 298 602 301 597 

Росiя 80 324 87 475 

Iншi країни 320 270 331 799 

 

 

Всього доходiв вiд реалiзацiї 5 484 044 4 606 593  

 

* географiчний аналiз представлений, виходячи з мiсцезнаходження контрагента, якому Компанiя 

надає послугу.  

17. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 3 601 624 2 697 301  

Витрати на матерiали 494 303 469 859  

Виплати iноземним поштовим операторам 403 663 351 368  

Знос та амортизацiя 175 208 128 385  

Витрати на зберiгання 153 712 142 340  



Транспортнi витрати 94 973 64 673  

Вартiсть товарiв для перепродажу 87 125 74 853  

Банкiвськi комiсiї 82 176 67 019  

Обслуговування сортувального обладнання 32 500 37 131  

Послуги зв'язку 26 097 33 354  

Iнше 92 589 48 498  

 

 

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5 243 970 4 114 781  

Продовження тексту приміток 

18. Витрати на збут 

Витрати на збут за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 194 594 132 119  

Витрати на рекламу 24 869 1 446  

Знос та амортизацiя 2 878 1 031  

Витрати на матерiали 2 868 3 375  

Iнше 1 805 2 657  

 

 

Всього витрат на збут 227 014 140 628  

 

19. Адмiнiстративнi витрати 

Адмiнiстративнi витрати за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 315 166 170 621  

Обов'язковi платежi, податки та збори 12 339 5 640  

Знос та амортизацiя 10 875 7 997  

Вiдрядження 7 187 5 700  

Витрати на матерiали 5 519 5 598  

Витрати на зберiгання 1 749 2 158  

Послуги зв'язку 683 2 422  

Iнше 10 856 3 548  

 

 

Всього адмiнiстративних витрат 364 374 203 684  

 

 

20. Iншi операцiйнi витрати 

Iншi операцiйнi витрати за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 36 747 38 565  

Внески до профспiлок 22 067 15 822  

Знос та амортизацiя 8 203 6 025  

Нестача товарно-матерiальних запасiв 3 318 10 075  

Штрафи та пеня 802 4 732  

Iнше 21 400 15 330  

 

 



Всього iнших операцiйних витрат 92 537 90 549  

 

21. Фiнансовi витрати 

Фiнансовi витрати за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Процентнi витрати за строковими кредитами 26 229 24 958  

Чистi збитки вiд курсової рiзницi за позиковими коштами в iноземнiй валютi 8 573 33 895  

 

 

Всього фiнансових витрат 34 802 58 853  

 

22. Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за рiк складалася з таких компонентiв: 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Прибутки мiнус збитки вiд курсової рiзницi 108 815 67 653  

Компенсацiя комунальних платежiв орендарями 14 323 14 380  

Операцiйна оренда активiв 14 208 11 365  

Iнше 42 573 28 986  

 

 

Всього iнших операцiйних доходiв 179 919 122 384  

 

23. Податок на прибуток 

2017 рiк 2016 рiк 

 

Витрати з поточного податку на прибуток - ( 10 081 )  

Витрати з вiдстроченого податку на прибуток 50 976 53 411  

 

 

Витрати з податку на прибуток за рiк 50 976 43 330  

 

 

Компанiя оподатковується в Українi. У 2017 та 2016 роках податок на прибуток Компанiї 

стягувався з суми оподатковуваного доходу за вирахуванням витрат, що зменшують базу 

оподаткування, за ставкою 18%. 

24. Умовнi та iншi зобов'язання 

Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi державнi та мiсцевi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Компанiї у зв’язку з дiяльнiстю Компанiї та 

операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Останнi подiї в Українi свiдчать про те, що податковi органи 

можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi законодавства, i iснує можливiсть 

того, що операцiї та дiяльнiсть Компанiї, якi в минулому не оскаржувались, будуть оскарженi. У 

результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Податковi 

органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних 

рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може охоплювати бiльш тривалi перiоди. 

Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик 

перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю 

контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Податковi органи можуть 

перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля 

їхнього закiнчення. За певних обставин перевiрка може охоплювати бiльш тривалi перiоди. 

Останнi змiни Податкового кодексу стосуються вiдмiнностей мiж МСФЗ та українськими 



правилами оподаткування, якi призводять до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою 

податковою базою.  

Питання, пов’язанi з охороною довкiлля. Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. У випадку виникнення зобов’язань, вони визнаються у 

фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть 

виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не 

пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку, який забезпечує 

дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих зобов’язань внаслiдок 

забруднення навколишнього середовища не iснує. 

Змiни Податкового кодексу. У груднi 2014 року Верховна Рада України прийняла закон, згiдно з 

яким до Податкового кодексу були внесенi суттєвi змiни, якi набули чинностi з 1 сiчня 2015 року. 

Найбiльш суттєвими змiнами, що мали вплив на Компанiю, були змiни до порядку обчислення 

податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований 

бухгалтерський прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат. 

Ставка податку на прибуток залишилася без змiн. Компанiя розглядала цi змiни як такi, що 

фактично набули чинностi, при розрахунку вiдстрочених податкiв станом на 1 сiчня 2015 року. 

У груднi 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змiн до Податкового 

кодексу, що набуває чинностi з 1 сiчня 2016 року. Нижче описанi найбiльш суттєвi змiни, що мали 

вплив на Компанiю: 

-Податок на прибуток пiдприємств: було запроваджено щоквартальнi звiти та платежi з податку на 

прибуток для пiдприємств, рiчний дохiд яких становить бiльше 20 мiльйонiв гривень вiд будь-якої 

дiяльностi;  

-Для рiчної податкової звiтностi за 2015 рiк дiятиме загальний термiн подачi, таким чином 

декларацiя з податку на прибуток має бути подана до податкових органiв не пiзнiше 29 лютого 

2016 року. Крiм того, було скасовано щомiсячнi авансовi платежi з податку на прибуток 

пiдприємств, проте авансовi платежi з податку на прибуток залишаться в силi для розподiлу 

дивiдендiв; 

-Змiни правил сплати ПДВ. Визначено, що платники податку не мають права на податковий 

кредит у разi придбання товарiв/послуг, що не оподатковуються ПДВ, але на якi постачальником 

було нараховано податковi зобов’язання, що були вiдображенi у зареєстрованiй податковiй 

накладнiй; 

-З 1 сiчня 2016 року єдиний соцiальний внесок сплачується лише роботодавцем. При цьому ставку 

ЄСВ було зменшено до 22%, а максимальна величина мiсячного доходу, на який нараховується 

ЄСВ, становить 25 прожиткових мiнiмумiв. За оцiнкою Компанiї, впливом цих змiн стало 

зменшення загальних витрат, пов'язаних з персоналом, у 2016 роцi та подальших перiодах. 

У 2016 роцi були прийнятi змiни Податкового кодексу, якi набувають чинностi з 1 сiчня 2017 року 

та передбачають можливiсть вiднесення списаної дебiторської заборгованостi на валовi витрати у 

податковому облiку, що не дозволялося ранiше. Це, поряд з iншими причинами, призвело до 

вiдновлення вiдстрочених податкових активiв, пов'язаних з резервом пiд дебiторську 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю. 

25. Управлiння фiнансовими ризиками 

У ходi своєї дiяльностi Компанiя наражається на численнi фiнансовi ризики, серед яких ринковий 

ризик (у тому числi цiновий ризик, валютний ризик, ризик грошових потокiв та ризик 

справедливої вартостi процентної ставки), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. Основними 

цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi 

лiмiти не перевищувалися. 

Функцiя управлiння ризиками здiйснюється центральним казначейством у тiснiй спiвпрацi з 

операцiйними пiдроздiлами та у вiдповiдностi до полiтики, затвердженої правлiнням. 

Казначейство Компанiї визначає, оцiнює та рекомендує методи управлiння ризиками для їх 

мiнiмiзацiї. 

Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли iнша 



сторона договору виявиться неспроможною повнiстю виконати свої зобов'язання при настаннi 

термiну їх погашення. Кредитний ризик виникає у зв’язку з рахунками у банках, в яких розмiщено 

грошовi кошти та їх еквiваленти Компанiї, та операцiями з клiєнтами, , включаючи непогашену 

дебiторську заборгованiсть.  

Аналiз та монiторинг кредитних ризикiв здiйснюються окремо по кожному конкретному клiєнту. 

Кредитнi оцiнки виконуються щодо всiх клiєнтiв, якi хочуть отримати кредит понад встановлений 

лiмiт.  

Керiвництво Компанiї аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за основною дiяльнiстю за 

строками погашення та у подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає 

доцiльним надавати у цiй фiнансовiй звiтностi данi про строки заборгованостi та iншу iнформацiю 

про кредитний ризик.  

Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик станом на звiтну дату, становить 3 983 

721 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року - 2 349 679 тисяч гривень) та являє собою балансову 

вартiсть фiнансової дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської 

заборгованостi i грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Компанiя не забезпечує дебiторську 

заборгованiсть заставою. 

На думку керiвництва Компанiї, кредитний ризик належним чином врахований у створених 

резервах на знецiнення вiдповiдних активiв.  

? 

Концентрацiя кредитного ризику. У Компанiї iснує концентрацiя кредитного ризику. Керiвництво 

контролює та розкриває iнформацiю про концентрацiю кредитного ризику на пiдставi одержаних 

звiтiв, в яких мiстяться данi про контрагентiв iз загальною сумою заборгованостi понад 10% вiд 

загальної суми дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю.  

У таблицi далi показано залишки за основними контрагентами станом на звiтну дату. 

Контрагент Класифiкацiя у 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

балансi  

 

ПАТ «Державний ощадний банк України»* Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 025 514 678 259 

ПАТ АБ «Укргазбанк»* Грошовi кошти та їх еквiваленти 231 383 589 397 

 

 

Пошта Китаю Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська 

заборгованiсть 526 857 419 682 

Пошта Сiнгапуру Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська 

заборгованiсть 68 810 54 597 

Пошта Нiдерландiв (PostNL) Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

дебiторська заборгованiсть 56 616 37 956 

 

* Цi банки входять до 5 найбiльших банкiв України за розмiром активiв та капiталу (за даними 

Нацiонального банку України). 

Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики. Ринковi ризики пов’язанi з вiдкритими 

позицiями за (а) iноземними валютами та (б) процентними активами i зобов’язаннями, якi великою 

мiрою залежать вiд загальних та специфiчних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум 

ризику, що може бути прийнятий Компанiєю, та щоденно контролює їх дотримання. Проте 

застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку 

бiльш суттєвих ринкових змiн.  

Показана далi чутливiсть до ринкових ризикiв основана на змiнi одного фактору при незмiнностi 

решти факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв можуть бути 

взаємопов'язанi – наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну. 

Валютний ризик. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть переважно в Українi, тому її рiвень 

валютного ризику пов'язаний в основному iз позиковими коштами, грошовими коштами та 

депозитами, деномiнованими у доларах США або євро, а також дебiторською та кредиторською 

заборгованiстю, деномiнованою в СПЗ. Посилення невизначеностi в Українi призвело до 



волатильностi валютного ринку та спричинило рiзке падiння курсу гривнi по вiдношенню до 

основних iноземних валют. 

У представленiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику Компанiї станом на 

кiнець звiтних перiодiв по вiдношенню до долара США та СПЗ: 

31 грудня 

2017 р. 31 грудня  

2015 р. 

 

Монетарнi фiнансовi активи 1 018 360 1 067 630 

Монетарнi фiнансовi зобов’язання (298 289) (493 311) 

 

 

Чиста балансова позицiя 720 071 574 319 

 

Змiцнення СПЗ на 20% по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чистого фiнансового 

результату Компанiї на 31 грудня 2017 на 144 014 тисяч гривень та на 31 грудня 2016 року - на 114 

864 тисячi гривень. 

Обґрунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi 

результати Компанiї. 

Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя має значно бiльше процентних зобов'язань, нiж 

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 її 

банкiвськими позиковими коштами. Компанiя не наражається на ризик грошових потокiв 

процентної ставки, оскiльки вона не має позикових коштiв зi змiнною процентною ставкою. 

Позиковi кошти, залученi пiд фiксовану ставку, наражають Компанiю на ризик справедливої 

вартостi процентної ставки. 

Iнформацiю про строки погашення та ефективнi процентнi ставки позикових коштiв наведено у 

Примiтцi 13. Процентна ставка за iнструментами з плаваючою ставкою переглядається при 

настаннi строку погашення. Процентна ставка за iнструментами з плаваючою ставкою 

переглядається постiйно. 

Обґрунтовано можливi змiни ринкових процентних ставок не мали б суттєвого впливу на 

фiнансовi результати Компанiї. 

Цiновий ризик. Компанiя не наражається на цiновий ризик, який мав би вплив на її фiнансову 

звiтнiсть, оскiльки вона не має значних iнвестицiй у цiннi папери та фiнансовi iнструменти, якi 

могли б зазнавати впливу цього ризику. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями.  

Обачнiсть при управлiннi ризиком лiквiдностi передбачає наявнiсть достатньої суми грошових 

коштiв та iнших лiквiдних фiнансових iнструментiв для виконання наявних зобов’язань при 

настаннi їх строку. Управлiння лiквiднiстю у Компанiї наразi здiйснюється шляхом контролю 

дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також видаткiв на програми трансформацiї 

бiзнесу, що потребують капiтальних витрат. 

Нижче в таблицi показанi зобов’язання Компанiї за зазначеними в угодах строками погашення, що 

залишилися. Суми у таблицi – це недисконтованi грошовi потоки за угодами.  

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2017 року: 

До 1 року 

 

Зобов’язання  

Iншi поточнi зобов'язання 3 083 562 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 514 497 

Позиковi кошти 303 122 

 

Всього майбутнiх платежiв, у тому числi виплат основної суми та процентiв 3 901 181 



Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2016 року: 

До 1 року 

 

Зобов’язання  

Iншi поточнi зобов'язання 1 341 615 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 238 145 

Позиковi кошти 290 973 

 

 

Всього майбутнiх платежiв, у тому числi виплат основної суми та процентiв 1 870 733 

?Управлiння ризиком капiталу  

Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi її подальшого функцiонування як 

безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим 

зацiкавленим сторонам. Наразi Компанiя не має офiцiйної полiтики управлiння капiталом. 

27. Подiї пiсля звiтної дати 

У 2017 роцi Компанiя зареєструвала емiсiю iменних процентних звичайних облiгацiй з 

номiнальною вартiстю однiєї облiгацiї - 100 тисяч гривень. Розмiщення облiгацiй вiдбудеться на 

однiй iз фондових бiрж України. 

Загальна вартiсть випуску облiгацiй становить: 

•серiя "А" – 150 000 тисяч гривень (в обiгу до листопада 2020 року, оферта у листопадi 2018 року 

та листопадi 2019 року) 

•серiя "В" – 200 000 тисяч гривень (в обiгу до травня 2022 року, оферта у травнi 2019 року та 

листопадi 2020 року) 

•серiя "С" – 250000 тисяч гривень (в обiгу до листопада 2023 року, оферта у листопадi 2019 року 

та листопадi 2021 року) 

Розмiр купонного вiдсоткового доходу встановлено на рiвнi 19% рiчних до дати першої оферти. 

Дострокове погашення облiгацiй не передбачено. Грошовi кошти, залученi вiд розмiщення 

облiгацiй планується спрямовувати на розвиток основної дiяльностi Компанiї, зокрема на ремонт 

та оновлення об’єктiв поштового зв’язку; придбання автотранспорту, комп’ютерної технiки. У 

першому кварталi 2018 року було залучено 350,000 тис гривень. 


