Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Генеральний
директор

Клейнер I.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00213428
4. Місцезнаходження
Запорізька , Днiпровський, 69600, Запорiжжя, Днiпровське шосе
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 270-39-00 (061) 270-30-83
6. Електронна поштова адреса
irina.shapovalova@ztr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 79

26.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ztr.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 26.04.2017
(дата)
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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
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
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

X

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

X

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
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 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

X

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

X

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
X
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:
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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)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
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
3) вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не наводяться оскiльки, протягом
звiтного перiоду емiтент не приймав участi в їх створеннi. 4) Iнформацiя щодо посади
корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена посада вiдсутня в
штатному розкладi емiтента. 5) Iнформацiя про рейтингове агентство не наводяться у зв'язку з
тим, що рейтингову оцiнку протягом звiтного перiоду емiтент не проходив. 10) Iнформацiя про
дивiденди не наводиться, оскльки емiтентом не приймались вiдповiднi рiшення протягом
звiтного перiоду. 12-2) Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював у звiтному перiодi випуск облiгацiй. 12-3) Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi
випуск iнших цiнних паперiв. 12-4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку
iз тим, що протягом звiтного року емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 12-5)
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду не надається в зв'язку з тим, що протягом 2016 року Товариство не
здiйснювало викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй. 14-4)
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у
зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна,
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добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14-5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 14-8) Iнформацiя
про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть не надається, у зв'язку з тим, що такi рiшення протягом звiтного року не
приймались. 15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював випуска боргових цiнних паперiв протягом звiтного
перiоду. 18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 19 1-5).
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв. 20)
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 наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв. 21) Iнформацiя про
випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював
протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 22) Iнформацiя щодо реєстру
iпотечних активiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного
перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 23) Основнi вiдомостi про ФОН не наводиться у
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних
паперiв. 24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 25)
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 26)
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 27) Правила ФОН не
наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск
вiдповiдних цiнних паперiв.30) Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена
Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 32) Рiчна фiнансова
звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не складав протягом звiтного перiоду вказану
звiтнiсть. 33) 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 наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

4

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01
3. Дата проведення державної реєстрації
30.09.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
22102500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
2641
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I ТРАНСФОРМАТОРIВ
52.24 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖIВ
49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
10. Органи управління підприємства
вiдповiдно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 роздiлу 3 положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013, iнформацiю про органи
управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26002619939135
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
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26001619939136
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний орган, що закінчення
Дата видачі
видав
дії ліцензії
(дозволу)

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Виробництво теплової енергiї (окрiм дiяльностi з
виробництва теплової енергiї на
теплоелектроцентралях, атомних електростанцiях
та когенерацiйних установках та установках з
використанням нетрадицiйних або
поновлювальних джерел енергiї)

Серiя АЕ,
№ 199892

26.03.2013

Запорiзька обласна
державна адмiнiстрацiя

25.03.2018

Опис

Емiтент не планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.

Серiя АЕ,
№ 199893

Постачання теплової енергiї
Опис

Виконання робiт пiдвищенної небезпеки,
випрбування електричного устаткування,
електричних станцiй та мереж, технологiчного
елекрообладнання понад 1000 В
Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки
при виробництвi двигунiв, генераторiв i
трансформаторiв - технологiчне
електрообладнання напругою понад 1000 В
Опис

Виконання робiт або експлуатацiя машин,
механiзмiв та устаткування пiдвищенної небезпеки
при виготовленi генераторiв i трансформаторiв (за
перелiком згiдно з додатком)

26.03.2013

Запорiзька обласна
державна адмiнiстрацiя

25.03.2018

Емiтент не планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї.

154.13.30

15.02.2013

Державна служба
гiрничного нагляду та
промислової безпеки
України

15.02.2018

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

131.13.23 31.10.1

19.02.2013

Територiальне
управлiння державної
служби гiрничого
нагляду та промислової
безпеки України у
Запорiз

19.02.2018

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

575.11.2331.10.1

19.08.2011

Територiальне
управлiння державного
комiтету України з
промислової безпеки,
охорони працi та
гiрнич

19.02.2018

Опис Емiтент прогнозував продовження термiну дiї виданого дозволу.

Виконання робiт пiдвищенної небезпеки
Опис

Експлуатацiя машин, механiзмiв та устаткування
пiдвищенної небезпеки
Опис

577.16.23

29.08.2016

Головне управлiння
Держпрацi у
Запорiзькiй областi

29.08.2021

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу.

578.16.23

29.08.2016

Головне управлiння
Держпрацi у
Запорiзькiй областi

29.08.2021

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу.
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами
Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами
Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами
Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами
Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами

Опис

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повiтря стацiонарними джерелами

Опис

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск),
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV)
"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв"
Опис

Заготiвля, переробка металобрухту чорних металiв
Опис

Заготiвля, переробка металобрухту кольорових
металiв
Опис

231013690058

01.06.2013

Мiнiстерство екологiї
та природних ресурсiв
України

01.06.2018

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

231013690058 а

24.12.2013

Мiнiстерство екологiї
та природних ресурсiв
України

01.06.2018

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

231013690058 б

02.07.2015

Мiнiстерство екологiї
та природних ресурсiв
України

02.06.2022

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

231013690058 в

09.03.2016

Мiнiстерство екологiї
та природних ресурсiв
України

09.03.2023

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

231013720043

27.08.2012

Державне управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Запорiзькiй областi

26.08.2017

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

231013720043 а

19.01.2015

Державне управлiння
охорони
навколишнього
природного
середовища в
Запорiзькiй областi

26.08.2017

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Серiя АВ,
585552

19.07.2011

Державний Комiтет
України з питань
контролю за
наркотиками

07.07.2021

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї

АЕ 271063

31.05.2013

Мiнiстерство
економiчного розвитку
i торгiвлi України

31.05.2018

Емiтент не планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї

АЕ 271163

26.06.2013

Мiнiстерство
економiчного розвитку
i торгiвлi України

26.06.2018

Емiтент не планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
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Експлуатацiя радiоелектронного засобу
аналогового ультракороткохвильового
радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої
служби
Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на
рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйнотехнiчного навчання, перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї
Опис

Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

Опис

БС150-230086662

12.11.2012

Український
державний центр
радiочастот

01.10.2017

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

АВ,
№527010

11.08.2014

Мiнiстерство освiти i
науки

08.08.2017

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї

Серiя АГ,
№ 593925

20.01.2012

Головна державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

Необмежена

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї,
графа "дiє до" не мiстить вiдомостей, оскiльки лiцензiю видано
безстроково.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Держава Україна в особi
Запорiзької обласної ради
народних депутатiв

д/н

69107Україна м.
Запорiжжя пр. Соборний,
1640

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

д/н

д/н д/н д/н

0

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турiй Олена Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
8

1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник вiддiлу планування та звiтностi ТОВ "Енергетичний стандарт Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. При
здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у
рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i
дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв; правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух Статутного капiталу; - дотримання Генеральним директором наданих йому
повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення
фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв
за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; використання коштiв Резервного капiталу Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати
дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень
його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; контролює дотримання Товариством законодавства; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх
аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на
розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього
(звiтного) року; - вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких
питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i
стабiльностi Товариства; - вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає
скликання позачергових Загальних зборiв. Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї: - розподiляє
обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень; - органiзовує роботу
Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною
комiсiєю; - координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них,
затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - пiдтримує постiйнi контакти з iншими
органами та посадовими особами Товариства; - вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї
дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї. - iншi повноваження, визначенi Статутом,
Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльноправового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї. Обов'язки Голови Ревiзiйної
комiсiї: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх
повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення про
Ревiзiйну комiсюї та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi
Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; - брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної
комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини
вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення
правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися
9

усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю,
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у
зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу
до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її
у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та
Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства; - iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про
акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою
Ревiзiйної комсiсiї. З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно
до умов зазначеного договору зазначенiй особi виплачується винагорода в розмiрi 1300,00 грн.,
таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в розмiрi 5200,00 грн., будь-якої
iншої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) протягом звiтного перiоду особою отримано
не було. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. На виконання пункту
7.2. положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ЗТР ", 24.03.2014 проведено засiдання Ревiзiйної
комiсiї Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:
начальник вiддiлу планування та звiтностi, начальник вiддiлу планування та звiтностi, замiсник
директора по фiнансах.Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться
у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом
звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: начальник вiддiлу планування та
звiтностi ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)", мiсцезнаходження: м. Київ вул. Лаврська, 16;
член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв",
мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, заступник начальника фiнансовоекономiчного вiддiлу ТОВ "Лугань", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12д, директор
ТОВ "IНФО-ПРАЙМ", мiсцезнаходження: м.Київ вул.Суворова, 4/6. Непогашена судимость за
корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Юрiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
спецiалiст I-ої категорiї, ПАО «Запорiжтрансформатор»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
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9) Опис
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльноправового договору, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, рiшеннями прийнятими
Ревiзiйною комiсiєю, та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має
право: - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на
засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi
Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену
Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством
вiдповiдного запиту; - вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; - бути присутнiм на
Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу; - використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи,
телефакси тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому
для належного виконання обов'язкiв; - користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним
законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями та iншими
внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також вiдповiдними рiшеннями органiв
управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень
та забезпечення нормальної роботи Товариства; - вимагати вiд Товариства належного виконання
останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: - дiяти
добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - дотримуватися у
своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення ""Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; - брати участь у
перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та
процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт
iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати)
комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка
стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не
мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також
не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати
Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй
формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють
виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. З Членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльноправовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору зазначенiй особi виплачується
винагорода в розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в
розмiрi 5200,00 грн., будь-якої iншої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) протягом
звiтного перiоду особою отримано не було.Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: спецiалiст I-ої
категорiї. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз
тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного
перiоду посадова особа обiймала посаду спецiалiста I-ої категорiї ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження:
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. Непогашена судимость за корисливi та посадовi
злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

11

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Свiтлана Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку, ПАТ "ЗТР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльноправового договору, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, рiшеннями прийнятими
Ревiзiйною комiсiєю, та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Ревiзiйної комiсiї має
право: - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на
засiданнях Ревiзiйної комiсiї; - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi
Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену
Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи
надаються Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством
вiдповiдного запиту; - вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; - бути присутнiм на
Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу; - використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи,
телефакси тощо), транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому
для належного виконання обов'язкiв; - користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним
законодавством України, Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями та iншими
внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також вiдповiдними рiшеннями органiв
управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного виконання ним своїх повноважень
та забезпечення нормальної роботи Товариства; - вимагати вiд Товариства належного виконання
останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором. Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: - дiяти
добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок
дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; - дотримуватися у
своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення ""Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; - брати участь у
перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та
процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт
iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу,
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безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати)
комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка
стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не
мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також
не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати
Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй
формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про настання обставин, якi унеможливлюють
виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. З Членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльноправовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору зазначенiй особi виплачується
винагорода в розмiрi 1300,00 грн., таким чином за звiтний перiод особою отримано винагороду в
розмiрi 5200,00 грн., будь-якої iншої винагороди (в тому числi в натуральнiй формi) протягом
звiтного перiоду особою отримано не було. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням
чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник бюро
вiддiлу управлiнського облiку. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не
наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: начальник бюро вiддiлу
управлiнського облiку ПАТ "ЗТР", мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3,
голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький кабельний завод", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя,
вул. Гладкова, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв",
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Завод МГТ",
адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3. Непогашена судимость за корисливi
та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Клейнер Iгор Саулович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ВАТ "Завод МГТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.05.2014 3 роки
9) Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює
управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд
власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе
13

вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та
порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний
директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує
виконання їх рiшень. Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших
суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. З Генеральним
директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови
здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та
компенсацiї тощо. Генеральний директор зобов'язаний: - своєчасно ставити перед Наглядовою
радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення, прийняття якого вiдповiдно
до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв; звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть; - дiяти на користь акцiонерiв Товариства,
здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства розумно i сумлiнно; виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах
компетенцiї цих органiв; - використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству,
лише для досягнення цiлей його дiяльностi; - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - не
розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i
iншого характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не
розголошувати i не використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб
iнсайдерську iнформацiю Товариства; - iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а
також про факт змiни їх складу; - виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом,
контрактом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор має право: запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства; першого пiдпису усiх фiнансових документiв; - заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися; притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у
спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi; - на компенсацiю витрат на
вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi вiн понiс у процесi виконання
своїх обов'язкiв; - користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими
законодавством, контрактом i рiшеннями Наглядової ради. Генеральний директор не має права
утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з
Товариством. Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний
директор може обiймати iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на
iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради.
Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi
прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття
конкретного господарського рiшення. Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками
дiяльностi Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства
здiйснюється керiвниками за функцiями управлiння. Керiвники за функцiями управлiння
призначаються та звiльняються Генеральним директором з врахуванням положень Статуту
Товариства. Генеральний директор самостiйно або iз залученням керiвникiв за функцiями
управлiння керує та розпоряджується всiма справами, майном та коштами Товариства, вирiшує всi
питання дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради. Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що
згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої йому протягом звiтного перiоду заробiтної плати
посадовою особою не надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй
формi, протягом звiтного перiоду посадовою особою не отримувалось. Паспортнi данi (серiя,
номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не
надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала
посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Непогашена судимость за корисливi та посадовi
злочини у посадової особи вiдсутня. За рiшенням Наглядової ради Товариства № 05/05-14 вiд
05.05.2014 повноваження Генерального директора Товариства було продовжено на три роки.
Зазначене рiшення Наглядової ради обумовлене закiнченням термiну на який особу було
призначено на посаду. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: Генеральний
директор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколаєнко Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний бухгалтер ВАТ "Завод МГТ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2003 особу призначено на посаду на невизначений термiн
9) Опис
Компетенцiя Головного бухгалтера: - органiзовує роботу бухгалтерської служби i контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй на основi
максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт з використанням програм МBC
"Navision Axapta", Navision Attain i застосуванням сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних
технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю рацiонального використання
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства; - забезпечує
складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i
податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi у русi грошових коштiв
пiдприємства; - формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку
облiкову полiтику виходячи iз особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi
забезпечення його фiнансової стiйкостi; - органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних
матерiальних активiв нематерiальних активiв i капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i
готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй, розрахункових i кредитних операцiй
для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства; органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв
витрат, реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй
собiвартостi продукцiї, виконаних робiт (послуг); - забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i
правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної плати i iнших видiв оплат
вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату працi" i Положенням про оплату працi,
що дiє на пiдприємствi; - здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової
дисциплiни, фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй; - бере участь у проведеннi
економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї
втрат i непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного
використання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей; - розробляє i впроваджує рацiональну
облiкову документацiю, прогресивнi форми i методи бухгалтерського облiку; - здiйснює контроль
за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду заробiтної
плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства; - контроль за пiдготовкою форм,
розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних податкових зобов'язань з податку
на прибуток i податку на додану вартiсть; - вирiшення поточних питань у сферi оподаткування i
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аудиту господарської дiяльностi пiдприємства; - органiзовує складання фактичного виконання
бюджету постiйних витрат i iнвестицiйного бюджету пiдприємства, фактичних даних по бюджету
постiйних i змiнних витрат Сервiсного центру вiддiлу продажiв; - здiйснює контроль за
своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i реалiзованої
продукцiї, виконаних робiт, послуг; - бере участь у впровадженнi нових систем оперативного
облiку i аналiзу господарської дiяльностi пiдприємства, структурних пiдроздiлiв; - здiйснює
координацiю роботи працiвникiв бухгалтерiї по своєчасному, систематичному i повному
формуванню даних по бухгалтерському, податковому управлiнському облiку; - представляє
працiвникiв бухгалтерiї до стимулювання i вносить пропозицiї про залучення їх до дисциплiнарної
вiдповiдальностi. Повноваження головного бухгалтера: - представляє, за дорученням
Генерального директора, iнтереси Товариства в органах державної влади, на пiдприємствах, в
установах i органiзацiях з питань, що входять у рамки компетенцiї; - вимагає вiд керiвникiв
структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання iнформацiї, документiв i пояснення з питань
дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних
цiнностей, рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових
ресурсiв; - пiдписує i вiзує документи у межах своєї компетенцiї. - Веде листування iз iншими
пiдприємствами i органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для
виконання посадових обов'язкiв. Обов'язки Головного бухгалтера: - виконувати обов'язки,
встановленi посадовою iнструкцiєю, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - надавати
достовiрнi данi керiвництву пiдприємства, органам державної влади; - нерозголошувати вiдомостi,
якi є комерцiйною таємницею. - дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку,
iнструкцiй з охорони працi, пожежної безпеки i виробничої санiтарiї; - дотримуватись дiлової
етики i пiдтримки iмiджу пiдприємства; Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не
наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного
перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано, будь-яких iнших додаткових винагород, у
тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду посадовою особою не отримувалось.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що
посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.Протягом звiтного перiоду
посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Протягом останнiх п'яти
рокiв особа обiймала посади: Головний бухгалтер. Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади Головного бухгалтера не вiдбувалося. Непогашена судимость
за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТРЕГОРI ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
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8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор",
а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: - затвердження в
межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до
них; - затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; - вирiшення усiх питань
щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: - пiдготовка, затвердження порядку
денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або
вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - обрання
Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - у
випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати
функцiї секретаря Загальних зборiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; - вирiшення питань
про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства
незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права
та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; - прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх
випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп; - затвердження ринкової вартостi майна (цiнних
паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених
Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - прийняття
рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час
проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж
на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора; - визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства,
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного законодавством; - вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у
тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); - про заснування
iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення
Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi
Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному
директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про надання
попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину,
визначеного пунктом 13.2 Статуту; - подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про
вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; - прийняття рiшення про
вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв
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подання про вчинення цих правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання (замiну)
зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про
придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний
пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; - затвердження порядку i умов залучення до
Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; - погодження за поданням Генерального директора
кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням
звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; - прийняття
рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй,
аудиту; - попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; - попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до
розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; - подання Загальним
зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; - подання Загальним зборам пропозицiй
вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; - контроль за реалiзацiєю основних
напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнеспланiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - аналiз та оцiнка дiй Генерального директора
щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання
рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю
Генерального директора; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не
обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо
їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час
проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); - розгляд висновкiв,
матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною
iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також
погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку
доступу до такої iнформацiї; - здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю
iнформацiйної полiтики Товариства; - погодження наказiв або iнших рiшень Генерального
директора за його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження Голови Наглядової ради: - розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради
та визначає їх повноваження; - органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за
виконанням рiшень Наглядової ради; - координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради
та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань
Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими
органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами,
органiзацiями, установами та громадянами; - пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в
тому числi вiдповiдi на запити; - готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами
про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження
iншому члену Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори; - пiдписує вiд iменi Товариства
контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього,
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якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв,
розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо; - вирiшує iншi питання, якi
необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради; - iншi повноваження, визначенi Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор"
та Законом України "Про акцiонернi товариства"; Обов'язки Голови Наглядової ради: - дiяти
добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор" та iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати
участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у
Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати
(не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. З Головою
Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова
особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй
формi. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. На виконання пункту
7.2. положення "Про Наглядову раду ПАТ "ЗТР", 11.03.2014 проведено засiдання Наглядової ради
Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової
ради. У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про
її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також
про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не
наводиться. 26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону
України «Про акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради
ПАТ «ЗТР» - компанiї Tregory Holdings Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЗАДАНО ЛIМIТЕД
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi,
рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання
посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЗТР» компанiї Zadano Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
КАРАТАНО ЛIМIТЕД
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3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi,
рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання
посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
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26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЗТР» компанiї Karatano Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЕНЕРДЖИ СТЕНДАРД IНДАСТРIЗ ЛIМIТЕД
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
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iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi,
рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання
посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЗТР» компанiї Energy Standard Industries Limited
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
АЗIДАНО ЛIМIТЕД
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.02.2014 3 роки
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
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Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 25.02.2014 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. У зв'язку з
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi,
рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання
посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» на пiдставi ч.1 ст. 57 Закону України «Про
акцiонернi товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради
ПАТ «ЗТР», у зв’язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради ПАТ «ЗТР» компанiї Azidano Limited.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Машковцев Сергiй Вячеславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
головний юрисконсульт ТОВ «Лугань»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24

26.02.2016 до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор",
а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: - затвердження в
межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до
них; - затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; - вирiшення усiх питань
щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: - пiдготовка, затвердження порядку
денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення або
вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв); - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних
зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; - обрання
Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - у
випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати
функцiї секретаря Загальних зборiв; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; - вирiшення питань
про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства
незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права
та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; - прийняття рiшення про
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх
випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп; - затвердження ринкової вартостi майна (цiнних
паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених
Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та
обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; - прийняття
рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час
проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж
на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора; - визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства,
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку,
визначеного законодавством; - вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у
тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); - про заснування
iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення
Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi
Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному
директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про надання
попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину,
визначеного пунктом 13.2 Статуту; - подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про
вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; - прийняття рiшення про
вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках,
передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв
подання про вчинення цих правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства
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неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання (замiну)
зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про
придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний
пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; - затвердження порядку i умов залучення до
Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; - погодження за поданням Генерального директора
кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням
звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; - прийняття
рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй,
аудиту; - попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення
позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,
розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; - попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до
розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; - подання Загальним
зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; - подання Загальним зборам пропозицiй
вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; - контроль за реалiзацiєю основних
напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнеспланiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; - аналiз та оцiнка дiй Генерального директора
щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання
рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю
Генерального директора; - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та
зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не
обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо
їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та
незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час
проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); - розгляд висновкiв,
матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною
iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також
погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в
тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної
фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi
становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку
доступу до такої iнформацiї; - здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю
iнформацiйної полiтики Товариства; - погодження наказiв або iнших рiшень Генерального
директора за його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової
ради. Повноваження Голови Наглядової ради: - розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради
та визначає їх повноваження; - органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за
виконанням рiшень Наглядової ради; - координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради
та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань
Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими
органами Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами,
органiзацiями, установами та громадянами; - пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в
тому числi вiдповiдi на запити; - готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами
про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження
iншому члену Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi збори; - пiдписує вiд iменi Товариства
контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього,
якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв,
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розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо; - вирiшує iншi питання, якi
необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради; - iншi повноваження, визначенi Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор"
та Законом України "Про акцiонернi товариства"; Обов'язки Голови Наглядової ради: - дiяти
добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор" та iнших внутрiшнiх документiв
Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - брати
участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися встановлених у
Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати
(не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. З Головою
Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому посадова
особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй
формi. Посадову особу обрано 26.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. На виконання пункту
7.2. положення "Про Наглядову раду ПАТ "ЗТР", 16.03.2016 проведено засiдання Наглядової ради
Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової
ради. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:головний юрисконсульт,
головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння. Паспортнi данi (серiя, номер, дата
видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на
розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади:
голова Наглядової ради ПАТ "Завод МГТ", мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3,
головний юрисконсульт ТОВ "Лугань", мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Госпiтальна, 12д.
Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротка Ганна Лукiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1953
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ТОВ «КУА «Сварог Ессет Менеджмент», заступник директора Департаменту з правових питань
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.02.2016 до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 26.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради.Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: директор департаменту з правових питань,
заступник директора департаменту з правових питань, директор департаменту з правових питань.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що
посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду
посадова особа обiймала наступнi посади: Директор Департаменту з правових питань ТОВ
«Енергетичний Стандарт (Україна)», мiсцезнаходження: м. Київ вул. Лаврська, 16. Непогашена
судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паладiй Iгор Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
28

д/в д/в д/в
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiйськовий пенсiонер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2016 до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 26.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: радник генерального директора з економiчної
безпеки. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз
тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного
перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: Радник генерального директора з економiчної
безпеки ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)», мiсцезнаходження: м. Київ вул. Лаврська, 16.
Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
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особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романенко Микола Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1981
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР», юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.02.2016 до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
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посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 26.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що
посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду
посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПАТ
"Запорiжтрансформатор", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової
ради ПАТ "Завод МГТ", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. Непогашена
судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради (є акцiонером Товариства)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибалко Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в д/в
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiжтрансформатор", провiдний юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.02.2016 до наступних загальних зборiв акцiонерiв
9) Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового
договору, що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою
та Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради має право: - брати участь,
приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; - за
вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов'язаний: - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень; - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; - дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
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особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi
правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом.
Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю
про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не
розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в
iнтересах третiх осiб; - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та
достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; - повiдомити,
не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. З
членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому
посадова особа не отримувала будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в
натуральнiй формi. Посадову особу обрано 26.02.2016 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Протягом
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: провiдний юрисконсульт. Паспортнi данi (серiя,
номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не
надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала
наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПАТ "Запорiжтрансформатор", мiсцезнаходження: м.
Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПАТ "Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, член Наглядової ради
ПАТ "Запорiзький кабельний завод", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2.
Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Клейнер Iгор Саулович

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Нiколаєнко Людмила
Iванiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Турiй Олена Василiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Шевченко Юрiй
Миколайович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Линда Свiтлана Iванiвна

д/н д/н д/н

8407

0.0003804

8407

0

0

0

Голова Наглядової
ради

Машковцев Сергiй
Вячеславович

д/в д/в д/в

1

0.00000000045

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Коротка Ганна Лукiвна

д/в д/в д/в

1

0.00000000045

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Паладiй Iгор
Володимирович

д/в д/в д/в

1

0.00000000045

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Романенко Микола
Володимирович

д/в д/в д/в

1

0.00000000045

1

0

0

0

Член Наглядової
ради

Рибалко Олександр
Вiкторович

д/в д/в д/в

1

0.00000000045

1

0

0

0

8412

0.00038

8412

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

ТОВ «КУА «Сварог Ессет
Менеджмент», що дiє вiд свого
iменi, але в iнтересах та за
рахунок активiв Пайового
закритого
33499232
недиверсифiкованого
венчурного iнвестицiйного
фонду «Четвертий» ТОВ «КУА
«Сварог Ессет Менеджмент»

01901 Україна м.
Київ д/в м. Київ
Госпiтальна, 12-д

1074826606

48.63

49.07

1074826606

0

0

0

ТОВ «КУА «Сварог Ессет
Менеджмент», що дiє вiд свого
iменi, але в iнтересах та за
рахунок активiв Пайового
закритого
33499232
недиверсифiкованого
венчурного iнвестицiйного
фонду «Сьомий» ТОВ «КУА
«Сварог Ессет Менеджмент»

01901 Україна м.
Київ д/в м. Київ
Госпiтальна, 12-д

1104915072

49.99

50.45

1104915072

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування
органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

д/в

д/в д/в д/в

0

0

0

0

0

0

0

98.62

99.52

2179741678

0

0

0

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Усього 2179741678

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
26.02.2016
99.5596
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2) прийняття рiшення про передачу повноважень лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства депозитарнiй установi – ТОВ «Укренергореєстр» та затвердження умов договору, що
укладатиметься з цiєю депозитарною установою;
3) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства;
4) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
5) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
6) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв;
7) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства;
8) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2015 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства;
9) розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства;
10) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за
2015 рiк;
11) прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк;
12) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: компанiя Karatano Limited.
З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 7 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Новоторов Олександр
Леонiдович; 2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Овденко Галина Володимирiвна; 4) Кустова Вiкторiя
Леонiдiвна; 5) Вагiна Тетяна Григорiвна; 6) Куликова Людмила Олексiївна. Обрати Уманську Олену
Петрiвну головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту
завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання порядку денного: передати повноваження лiчильної комiсiї Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства депозитарнiй установi - Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Український енергетичний реєстр» (iдентифiкацiйний код юридичної особи згiдно Єдиного
державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань
21656006). Затвердити умови та укласти iз зазначеною вище депозитарною установою договiр про
надання послуг з iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення Загальних зборiв
акцiонерiв.
З третього питання порядку денного: на пiдставi частини 1 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi
товариства» припинити достроково повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства.
З четвертого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу
Наглядової ради Товариства: 1 Коротка Ганна Лукiвна; 2 Машковцев Сергiй Вячеславович; 3 Паладiй
Iгор Володимирович; 4 Романенко Микола Володимирович; 5 Рибалко Олександр Вiкторович.
З п’ятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв
Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами
надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою,
яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради
Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання
зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
З шостого питання порядку денного: згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення
Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300
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(триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини,
предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення
кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування,
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. Схвалити вчинення
Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 130 (сто
тридцять) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини,
предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинiв
протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 130 (сто тридцять) мiльйонiв доларiв
США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж
товарiв, що виробляються Товариством. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а
також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх
вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде
покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
З сьомого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за
2015 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а
також iнтересам Товариства в цiлому.
З восьмого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та
загальний стан Товариства у 2015 роцi. Роботу Наглядової ради у 2015 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам
Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
З дев’ятого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2015 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2015 роцi визнати задовiльною.
З десятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за
2015 рiк.
З одинадцятого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства
на 2016 рiк.
З дванадцятого питання порядку денного: збиток Товариства, отриманий за пiдсумками господарської
дiяльностi в 2015 роцi покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв. У зв’язку з вiдсутнiстю
чистого прибутку за пiдсумками 2015 року та нерозподiленого прибутку за пiдсумками попереднiх
рокiв дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
24.05.2016
99.5421

Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства;
3) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор»;
4) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiдсутнi. Збори проводилися з
iнiцiативи Наглядової ради Товариства у зв'язку зi змiнами законодавства, з метою приведення
статуту та iнших внутрiшнiх документiв ПАТ «ЗТР» у вiдповiднiсть iз положеннями закону України
«Про акцiонернi товариства».
З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Новоторов Олександр
Леонiдович; 2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Куликова Людмила
Олексiївна. Обрати Уманську Олену Петрiвну головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження
обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання порядку денного: затвердити нову (тринадцяту редакцiю) статуту Товариства.
З третього питання порядку денного: затвердити нову (дев’яту) редакцiю положення «Про Загальнi
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збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».
З четвертого питання порядку денного: затвердити нову (десяту) редакцiю положення «Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
28.12.2016
99.5274

Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного вiдсутнi. Збори проводилися з
iнiцiативи Наглядової ради Товариства у звязку з необхiднiстю вчинення Товариством значного
правочину.
З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Овденко Галина Володимирiвна;
2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Куликова Людмила Олексiївна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження
обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
З другого питання порядку денного: згiдно частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства», надати згоду на вчинення товариством значного правочину шляхом укладання мiж
товариством та Публiчним акцiонерним товариством «Сбербанк» (далi - Банк) Договору про внесення
змiн до Договору про вiдкриття кредитної лiнiї № 72-В/12/08/КЛ-КБ вiд 21.09.2012р. (далi –
Кредитний договiр) на наступних умовах: - продовження термiну дiї Кредитної лiнiї до 25.02.2017p.; встановлення лiмiту Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв США; - встановлення процентної
ставки за користування кредитом у розмiрi 12% рiчних; - змiна графiку погашення основної
заборгованостi та процентiв за користування кредитом; - внесення iнших змiн на узгоджених з Банком
умовах. Згiдно частини 2 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi товариства», надати згоду на
вчинення товариством значних правочинiв шляхом укладання мiж товариством та Банком Договорiв
про внесення змiн до: договору застави б/н вiд 18.02.2015р., договору застави б/н вiд 28.05.2015р.,
договору застави б/н вiд 22.07.2014р., договору застави б/н вiд 17.07.2015р., договору застави б/н вiд
28.11.2014р., договору застави б/н вiд 21.09.2012р., договору застави б/н вiд 15.10.2012р., договору
застави б/н вiд 29.10.2012р., iпотечного договору б/н вiд 29.10.2012р. (реєстрацiйний номер 1643),
iпотечного договору б/н вiд 29.10.2012р. (реєстрацiйний номер 1658), iпотечного договору б/н вiд
19.07.2013р. (реєстрацiйний номер 758), (далi – Договори забезпечення), у зв’язку зi змiною умов
кредитування Товариства по Кредитному договору, на наступних умовах: - продовження термiну дiї
Кредитної лiнiї до 25.02.2017p.; - встановлення лiмiту Кредитної лiнiї у розмiрi 58 200 000,00 доларiв
США; - встановлення процентної ставки за користування кредитом у розмiрi 12% рiчних; - змiна
графiку погашення основної заборгованостi та процентiв за користування кредитом; - внесення iнших
змiн на узгоджених з Банком умовах. Органiзацiю виконання цих рiшень будь-яким чином та
способом, достатнiм для його виконання, в тому числi, але не виключно, шляхом визначення будьяких iнших (в тому числi iстотних) умов Кредитного договору та Договорiв забезпечення, що
зазначенi вище, вiдповiдних договорiв про внесення змiн до них, покласти на Генерального директора
Товариства або на особу, на яку покладено виконання обов’язкiв Генерального директора.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006 Україна Запорізька д/в м. Запорiжжя вул. Добролюбова, буд. 9,
кв. 19

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3936
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.01.2007

Міжміський код та телефон

(061) 233-86-99

Факс

(061) 233-86-99

Вид діяльності

аудит

Опис

Особа надає Товариству аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна Київська д/в м. Київ вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи

Номер ліцензії або іншого документа на цей 4544
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.12.2012

Міжміський код та телефон

8(044) 490 - 67 - 77

Факс

8(044) 490 - 67 - 37

Вид діяльності

аудит

Опис

Особа надає Товариству аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна Київська д/в м. Київ вул. Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 482393
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 499-24-99

Факс

(044) 499-24-99
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Вид діяльності

послуги у сферi страхування

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "СК" КАШТАН"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32071894

Місцезнаходження

03151 Україна Київська д/в м. Київ вул. Волинська, 48/50

Номер ліцензії або іншого документа на цей 546949
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 246-28-46

Факс

(044) 246-28-46

Вид діяльності

послуги у сферi страхування

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Арсенал
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи страхування"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Україна Київська д/в м. Київ вул. Борщагiвська, 154

Номер ліцензії або іншого документа на цей 198582
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.02.2013

Міжміський код та телефон

38 (044) 502-67-37

Факс

38 (044) 502-67-37

Вид діяльності

послуги з страхування

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська д/в м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/в
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

39

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Особа надає Товариству депозитарнi послуги. Iнформацiя щодо
номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва
державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ, дата
видачi лiцензiї або iншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що
ПАТ "НДУ" не оформлювались вiдповiднi документи. Вiдповiдно до
частини 2 статтi 9 Закону 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 Публiчним акцiонерним
товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи енергетичний реєстр"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21606506

Місцезнаходження

01010 Україна Київська д/в м. Київ вул. Михайла ОмеляновичаПавленка, 4/6

Номер ліцензії або іншого документа на цей 286614
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)499-90-08

Факс

(044)499-90-08

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа надає Товариству депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01601 Україна Київська д/в м. Київ пров. Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 581214
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044)279-41-58

Факс

(044)278-51-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
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торгiвлi на фондовому
Опис

Особа надає Товариству послуги з включення акцiй Товариства до
бiржовому реєстрi.

Повне найменування юридичної особи або Державне пiдприємство "Державний iнститут судових економiкопрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи правових та технiчних експертних дослiджень"
Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Код за ЄДРПОУ

00209131

Місцезнаходження

02660 Україна Київська д/н м. Київ вул. Євгена Сверстюка, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/в
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 239-20-90

Факс

(044) 239-20-90

Вид діяльності

судовi економiко-правовi та технiчнi експертнi дослiдження

Опис

Послуги з виготовлення правового висновку

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна акцiонерна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя «Оранта»
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

02081 Україна Київська д/в м. Київ Здолбунiвська, 7-Д

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 198439
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.06.2015

Міжміський код та телефон

(044) 537-58-00

Факс

(044) 537-58-83

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

41

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

1

2

3

4

5

6

1234/1/10

Запорiзьке
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000107809

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

28.12.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.01

2210250000

22102500

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля
акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової
емiсiї цiнних паперiв.
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XI. Опис бізнесу
З 1947 року почалася iсторiя одного з кращих у свiтi пiдприємств з виробництва трансформаторного
i реакторного устаткування - Запорiзького трансформаторного заводу. ВАТ "ЗТР" було засновано у
результатi приватизацiї Запорiзького трансформаторного заводу згiдно Закону України "Про
приватизацiю державного майна" вiд 04.03.1992р. №2163-XII. Приватизацiя Запорiзького
трансформаторного заводу здiйснювалась шляхом корпоратизацiї, тобто перетворення державного
пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство. Перетворення Запорiзького трансформаторного
заводу у вiдкрите акцiонерне товариство здiйснювалось у вiдповiдностi з Указом Президента
України вiд 15.06.1993р. №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".На виконання
вищезазначеного Указу Президента України, а також Указу Президента України "Про додатковi
заходи щодо делегування Днiпропетровський, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним
державним адмiнiстрацiям повноважень щодо управлiння майном, що перебуває у
загальнодержавнiй власностi" вiд 21.02.1994р. №61/94 i у вiдповiдностi до Положення про порядок
корпорацiї пiдприємств, Запорiзька обласна Рада народних депутатiв видала Розпорядження вiд
28.09.1994р. №100-р "Про перетворення Запорiзького трансформаторного заводу у вiдкрите
акцiонерне товариство". Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 8 квiтня 2011 року)
найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" змiнено з Вiдкритого
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" на Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор". Згiдно Статуту ПАТ "ЗТР" засновником товариства є держава в особi
Запорiзької обласної ради народних депутатiв. Протягом звiтного перiоду будь-якi важливi подiї у
дiяльностi та розвитку ПАТ "ЗТР", в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл, не
вiдбувались.
На кiнець звiтного перiоду ПАТ "ЗТР" має наступну органiзацiйну структуру управлiння.
1. Керiвник Товариства - Генеральний директор.
2. Генеральному директору пiдпорядковано наступних керiвникiв за функцiями управлiння:
- технiчний директор;
- директор з виробництва;
- головний iнженер;
- директор з якостi;
- директор з персоналу
- директор з iнформацiйних технологiй;
- фiнансовий директор;
- директор з безпеки;
- директор iз закупок та логiстики;
- директор з продажу;
та наступнi пiдроздiли:
- юридичний вiддiл;
- iнформацiйний вiддiл;
та посаду радника з фiнансово-економiчних питань.
3.1. Технiчному директору пiдпорядковано:
- заступник технiчного директора;
- генеральний конструктор;
- вiддiл генерального конструктора;
- вiддiл технiчної документацiї;
- головний технолог;
- технологiчний вiддiл трансформаторного та спецiалiзованого виробництв;
- вiддiл головного зварювальника;
- вiддiл автоматизованих систем трансформаторного обладнання.
3.2. Директору з виробництва пiдпорядковано:
- заступник директора з виробництва - начальник управлiння логiстики;
- заступника директора з виробництва – начальник виробничо-диспетчерського управлiння;
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- управлiння логiстики;
- залiзничний цех;
- цех з пiдготовки виробництва;
- виробничо-диспетчерське управлiння;
- центрально-диспетчерський вiддiл;
- заступник директора з пiдготовки виробництва;
- цех з пiдготовки виробництва;
- трансформаторний цех;
- зварювальний цех;
- цех магнiтопроводiв;
- апаратний цех;
- цех по виготовленню iзоляцiї та упаковки;
- цех високовольтних випробувань.
3.3. Головному iнженеру пiдпорядковано:
- заступник головного iнженера з транспортного забезпечення;
- заступник головного iнженера з енергомеханiчного забезпечення виробництва;
- головний механiк;
- автотранспортний цех;
- виробничий вiддiл головного механiка;
- служба забезпечення експлуатацiї залiзничного господарства;
- ремонтно-механiчний цех;
- вiддiл технiчного нагляду та дiагностики;
- головний енергетик;
- виробничий вiддiл головного енергетика;
- теплосиловий цех;
- електроремонтний цех;
- вiддiл охорони навколишнього середовища;
- господарський цех;
- вiддiл охорони працi;
- головний архiтектор;
- виробничий вiддiл головного архiтектора;
- штаб цивiльної оборони.
3.4. Директору з якостi пiдпорядковано:
- заступник директора з якостi-начальник вiддiлу випробувань трансформаторiв;
- вiддiл випробувань трансформаторiв;
- вiддiл гарантiйних зобов'язань;
- вiддiл метрологiї;
- вiддiл контролю продукцiї;
- вiддiл якостi.
3.5. Директору з персоналу пiдпорядковано:
- заступник директора з персоналу з адмiнiстративних та соцiальних питань;
- адмiнiстративний вiддiл;
- виробництво харчування "Енергiя";
- дитячiй оздоровчий комплекс «Чайка»;
- санаторiй-профiлакторiй ПАТ «ЗТР»;
- вiддiл кадрiв;
- вiддiл з розвитку та пiдготовки кадрiв;
- вiддiл органiзацiї працi i заробiтної плати.
3.6. Директору з iнформацiйних технологiй пiдпорядковано:
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- вiддiл корпоративних iнформацiйних систем;
- вiддiл телекомунiкацiй.
3.7. Фiнансовому директору пiдпорядковано:
- вiддiл аналiзу господарської дiяльностi;
- вiддiл управлiнського облiку;
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- вiддiл цiноутворення;
- фiнансовий вiддiл;
- головний бухгалтер;
- центральна бухгалтерiя.
3.8. Директору з безпеки пiдпорядковано:
- вiддiл економiчної безпеки;
- вiдомча воєнiзована охорона.
3.9. Директору iз закупок та логiстики пiдпорядковано:
- вiддiл стратегiчних закупок;
- вiддiл закупок матерiалiв i комплектуючих виробiв;
- вiддiл логiстики i супроводу закупiвель;
- складське господарство;
- вiддiл з обробки i реалiзацiї вiдходiв.
3.10. Директору з продажiв пiдпорядковано:
- заступник директора з продажу – начальник вiддiлу продаж в країни СНД;
- вiддiл продажiв до країн СНД;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Росiйськiй Федерацiї;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Казахстан та Середнiй Азiї;
- заступник директора з продажу - керiвник вiддiлу продаж в країни дального зарубiжжя;
- вiддiл продаж в країни дальнього зарубiжжя;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Iндiя;
- заступник директора з продаж з планування та проектного управлiння - начальник вiддiлу
планування i аналiзу;
- вiддiл планування та аналiзу;
- сервiсний центр.
Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ "ЗТР" вiдбулись наступнi
змiни.
1. За функцiєю Директора з виробництва.
об’єднано Трансформаторний цех № 1 та Трансформаторний цех № 2 в один структурний пiдроздiл
– Трансформаторний цех.
виведено Цех з пiдготовки виробництва з пiдпорядкування заступника директора з пiдготовки
виробництва;
посаду «заступник директора з пiдготовки виробництва» лiквiдовано.
введено посаду «заступник директора з пiдготовки виробництва», пiдпорядковано безпосередньо
директору з виробництва.
виведено цех з пiдготовки виробництва з безпосереднього пiдпорядкування директора з
виробництва, пiдпорядкувавши його заступнику директора з пiдготовки виробництва.
2. За функцiєю Директора з персоналу:
виведено вiддiл з розвитку та пiдготовки кадрiв з пiдпорядкування заступника директора з
персоналу з адмiнiстративних та соцiальних питань, пiдпорядковано безпосередньо Директору з
персоналу.
виведено вiддiл з розвитку та пiдготовки кадрiв з пiдпорядкування Директора з персоналу,
пiдпорядковано безпосередньо заступнику директора з персоналу з адмiнiстративних та соцiальних
питань.
3. За функцiєю Директора з продаж:
змiнено назву посади «заступник директора з продаж з планування та проектного управлiння» на
«заступник директора з продаж з планування та проектного управлiння – начальник вiддiлу
планування та аналiзу».
4. За функцiєю Генерального директора:
введено посаду «радник з фiнансово-економiчних питань», пiдпорядкувавши її безпосередньо
Генеральному директору Товариства.
5. За функцiєю управлiння Технiчного директора.
реорганiзувано шляхом об’єднання технологiчного вiддiлу трансформаторного виробництва та
технологiчного вiддiлу апаратного та спецiалiзованого виробництв у технологiчний вiддiл
трансформаторного та спецiалiзованого виробництв (ТВТСВ), пiдпорядковано головному технологу.
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ПАТ "ЗТР" має наступнi представництва:
1. Представництво ПАТ "ЗТР" у Росiйськiй Федерацiї (мiсцезнаходження: 119180, Росiйська
Федерацiя, м. Москва, вул. Велика Якиманка буд. 17/2, будiвля 1).
Представництво створене з метою:
- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повнiшого задоволення попиту покупцiв на
продукцiю, що виробляється Товариством; - надання широкого спектру послуг Товариством;
- сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Росiйською Федерацiєю, а також
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i
нерезидентами.
Предметом дiяльностi Представництва є:
- просування на ринок Росiйської Федерацiї продукцiї, що виробляється Товариством, шляхом
укладання угод та договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства;
- сприяння здiйсненню iнших видiв дiяльностi Товариства вiдповiдно до статуту Товариства та
законодавства України i Росiйської Федерацiї.
2. Представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Казахстан та Середнiй Азiї (мiсцезнаходження:
Республiка Казахстан, 050004, м. Алмати, Жетисуський район, проспект Абилай Хана, буд. 58-"а").
Представництво створене з метою:
- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з повнiшого задоволення попиту покупцiв на
продукцiю, що виробляється Товариством;
- сприяння Товариству в наданнi широкого спектру послуг Товариства; - сприяння розвитку
економiки i дружнiх вiдносин мiж Україною i Республiкою Казахстан, а також пiдприємствами,
установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.
Предметом дiяльностi Представництва є здiйснення представницких функцiй Товариства шляхом
сприяння в укладаннi Товариством угод та договорiв на постачання продукцiї, що виробляється, та
надання послуг. Iнших дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв Товариство не має.
3. Представництво Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" в Республiцi Iндiя
(мiсцезнаходження: Сьют № 23, АIПЛ Бiзнес Центру, Мастерпiс, Гольф Корс Роуд, Сектор 54 ,
Гургаон , Харiяна, Iндiя).
Представництво створене з метою:
- сприяння здiйсненню Товариством статутних завдань з метою бiльш повного задоволення попиту
покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством;
- надання широкого спектру послуг Товариством; сприяння розвитку економiки та дружнiх вiдносин
мiж Україною та Республiкою Iндiя, а також з пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм
власностi, як резидентiв та i нерезидентiв;
- просування на ринок Республiки Iндiї продукцiї, що виробляється Товариством, шляхом укладання
угод та договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства; сприяння здiйсненню iнших видiв
дiяльностi Товариства у вiдповiдностi зi Статутом та законодавством України та Республiки Iндiя.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 2564
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 77
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб):51
Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду:2710
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 189887,6 тис. грн. без нарахувань
Вiдносно 2015 року фонд оплати працi за 2016 рiк склав 113,9 %, це пояснюється змiною
мiнiмальної заробiтної плати, а також додатковим пiдвищенням заробiтної плати на пiдприємствi.
Середня заробiтна плата за 2016 рiк склала 5940 грн., що в порiвняннi з 2015 роком становить
125,2%.
Кадрова програма спрямована на виконання замовлень пiдроздiлiв щодо забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Результати пiдвищення квалiфiкацiї
працiвникiв у 2016р. зазначена нижче:
Данi з навчання керiвникiв, фахiвцiв у 2016р.
КЦН, тренiнги, органiзованi на пiдприємствi власними силами, навчання професiї в 2016р.:
№
46

з/п Назва курсу Кiлькiсть осiб
12
1 Просочувальник електротехнiчних виробiв 1
2 Складальник трансформаторiв 1
3 Слюсар iз збирання металевих конструкцiй 1
Всього: 3
Тренiнги, органiзованi на пiдприємствi за договорами в 2016р.:
№
з/п Назва органiзацiї Назва тренiнгу Кiлькiсть осiб
1234
1 ТОВ «Бюро Верiтас Україна» «Система менеджменту якостi. Нова версiя стандарту ISO 9001:2015
– ключовi змiни та умови переходу».) 17
«Система екологiчного менеджменту. Нова версiя стандарту ISO 14001:2015 – ключовi змiни та
умови переходу». 19
Всього: 36
Фахiвцi, спрямованi на навчання та семiнари за договорами
№
з/п Назва органiзацiї Назва курсу навчання Кiлькiсть осiб
1234
1 Запорiзький медичний коледж
Органiзацiя охорони здоров’я 3
Дiєтотерапiя 1
2 ДП «Мiжгалузевий навчально-атестацiйний центр Iнституту електрозварювання iм. Є.О. Патона
Пiдготовка членiв комiсiй з атестацiї зварникiв - фахiвцiв технологiчних служб, вiдповiдальних за
контроль зварних з'єднань 1
Пiдтвердження повноважень членiв комiсiй з атестацiї зварникiв - фахiвцiв з охорони працi 1
3 ВНЗ «Одеська державна академiя технiчного регулювання та якостi»
Повiрка (калiбрування ) засобiв вимiрювальної технiки 1
4 НЦ «Безпека працi»
Правила технiчної експлуатацiї та охорони працi на стацiонарних, контейнерних, пересувних
автозаправних станцiях 2
5 ТОВ «ЄвроСтандарт» Навчання та атестацiя:
З магнiтопорошкового методу неруйнiвного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 2
- з вiзуально-оптичного методу неруйнiвного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 4
- з капiлярного методу неруйнiвного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 1
- з механiчних випробувань 2
- з вiзуального i вимiрювального контролю якостi фарбувальних робiт ISO 9712 2
- з капiлярного методу неруйнiвного контролю ISO 9712 1
- з вiзуально-оптичного методу неруйнiвного контролю ISO 9712 2
6 Асоцiацiя «Українськi акредитованi органи з оцiнки вiдповiдностi»
«Оцiнка вiдповiдностi при адаптацiї України до європейських та мiжнародних норм, особливостi
сертифiкацiї продукцiї для ринку ЄС. Менеджмент систем якостi при проведеннi оцiнки
вiдповiдностi. Органiзацiя та проведення внутрiшнього аудиту. 1
7 ТОВ «Фортiус кволiтi груп»
Змiни в українському законодавствi. Вимоги ЄС до сучасних лабораторiй. Акредитацiя лабораторiй
згiдно вимог ISO/IЕС 17025. Внутрiшнiй аудит у вiдповiдностi до вимог ISO/IЕС 17025:2005 та ISO
19011:2011» 1
8 ТОВ СП «Товариство технiчного нагляду ДIЕКС»
Навчання та атестацiя з ультразвукового методу неруйнiвного контролю НПАОП 0.00-1.63-13 1
9 Дочiрнє пiдприємство з 100%-ою iноземною iнвестицiєю «Сiменс Україна»
SIMATIC S7: програмування та налаштування. Частина 1, 2. ST-PRO1, ST-PRO2 1
10 ЦБО «Спектр знань»
Сучаснi вимоги до органiзацiї та проведення професiйного навчання працiвникiв на виробництвi.
Лiцензування дiяльностi з надання освiтнiх послуг. 2
11 ФОП «Бадалова»
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супровiд небезпечних вантажiв в цистернах 1
12 Запорiзька торгово-промислова палата
101 питання щодо проведення аудиту СМЯ згiдно нової версiї МС ISO 9001:2015 2
Результативнiсть процесiв СМЯ – новий погляд крiзь призму МС ISO 9001:2015 2
Попередження проблем та управлiння ризиками. 1
Данi з навчання робочих у 2016р.
№ з/п Професiя Новi робочi Друга проф. Пiдвищення кв.
12345
1 Апаратник-сушильник 3
2 Вальцювальник 1 2
3 Вальцювальник гумових сумiшей 1
4 Водiй електро та автовiзка 5
5 Водiй навантажувача 2
6 Газорiзальник 1 6 4
7 Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах 2
8 Електромонтажник-налагоджувальник 1
9 Заточувальник 1 1
10 Изолювальник 1
11 Котельник 1 6
12 Кухар 1
13 Маляр 3
14 Намотувальник котушок 3
15 Намотувальник котушок трансформаторiв 1
16 Оброблювач виробiв iз пластмас 1
17 Обрубувач 2
18 Оператор верстатiв з програмним керуванням 1
19 Оператор заправних станцiй 3
20 Паяльщик 1
21 Пресувальник iзоляцiйних матерiалiв 2
22 Просочувальник електротехнiчних виробiв 1
23 Рiзальник металу на ножицях i пресах 1
24 Рiзальник на пилах, ножiвках та верстатах 1 2
25 Розмiтник 1
26 Свердлувальник 4
27 Складальник виробiв з деревини 1 1 1
28 Складальник трансформаторiв 5 1 8
29 Складальник-обробник котушок трансформаторiв 4
30 Складальник осердь трансформаторiв 1
31 Слюсар- iнструментальник 1 1
32 Слюсар з механоскладальних рабiт 1
33 Слюсар з ремонту автомобiлiв 1
34 Слюсар iз збирання металевих конструкцiй 1
35 Слюсар-сантехнiк 1
36 Стропальник 21
№ з/п Професiя Новi робочi Друга проф. Пiдвищення кв.
12345
37 Токар 1
38 Фрезерувальник 1
39 Черговий по переїзду 3
40 Шлiфувальник 2
41 Штампувальник 2
Разом: 28 56 40
Курси цiльового призначення
№ з/п Назва курсу кiлькiсть осiб
1 Допуск до газополум'яної обробки металiв i обсл.газоспоживаючих устав 6
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2 Допуск до обслуговування трубопроводiв пари та горячої води 15
3 Допуск до обслуговування посудин що працюють пiд тиском 26
4 Допуск до обслуговування компресорних устав 10
5 Допуск до транспортування та зберiгання балонiв з стисненими, зрiдженими i розчиненими газами
4
6 Допуск до керування ГПМ с пiдлоги 21
7 Допуск до керування пiдйомниками (лiфтами) 3
8 технiчне навчання та складання iспиту з безпеки руху поїздiв 2
9 Правила технiчної експлуатацiї та охорони працi на стацiонарних, контейнерних, пересувних
автозаправних станцiй 4
10 Перевезення небезпечних вантажiв 1
11 Навчання з питань охорони навколишнього та природного середовища (раб) 15
РАЗОМ: 107
Блiц – якiсть. Огляд сучасних методiв та iнструментiв вдосконалення СМЯ. 2
Усього: 37
Разом: Навчено фахiвцiв за 2016р. 76
ПАТ "ЗТР" є членом Асоцiацiї СIГРЕ-Україна.
Мiсцезнаходження: Україна, 04019, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-"д", офiс 704
Мiжнародна Рада з великих електроенергетичних систем CIGRE (вiд французького Conseil
International des Grands Reseaux Electriques) - це постiйно дiюча неурядова i неприбуткова
мiжнародна асоцiацiя, центральний офiс якої працює в Парижi. Основною метою цiєї громадської
органiзацiї є обмiн технiчними знаннями та iнформацiєю мiж iнженерним персоналом i технiчними
фахiвцями усiх країн у область генерацiї i передачi електроенергiї на високiй напрузi.
Також до цiлей i завдань цiєї органiзацiї є:
- представлення iнтересiв України у Мiжнароднiй Радi з великих електроенергетичних систем
CIGRE;
- органiзацiйне об'єднання зусиль вчених, фахiвцiв, науково-виробничих колективiв, державних,
неурядових i громадських органiзацiй, усiх зацiкавлених дiячiв i пiдприємств країни в активнiй
дiяльностi у взаємодiї iз закордонними колективами в рамках CIGRE;
- сприяння прогресу вiтчизняної науки i технiки у галузi виробництва i передачi електричної енергiї
високої напруги;
- просування i реалiзацiя програмних завдань у галузi стратегiї розвитку вiтчизняної
електроенергетики;
- органiзацiя участi у заходах, що проводяться CIGRE, у цiлях вивчення новiтньої науково-технiчної
iнформацiї i демонстрацiя вiтчизняних досягнень в галузi електроенергетики;
- встановлення тiсних дружнiх контактiв iз закордонними партнерами. CIGRE визнана як провiдна
всесвiтня електроенергетична асоцiацiя, що охоплює технiчнi, економiчнi, органiзацiйнi проблеми в
областi електроенергетики, а також питання регулювання i охорони навколишнього середовища.
Мiжнародна Рада з великих електроенергетичних систем CIGRE була створена у 1921 роцi i
впродовж 89 рокiв об'єднує iнженерiв i фахiвцiв, що представляють електроенергетику i
електротехнiку багатьох країн свiту. В цей час ця асоцiацiя включає 1105 колективних i 6146
iндивiдуальних членiв. У 57 країнах працюють Нацiональнi Комiтети. У березнi 2004 року
Адмiнiстративна Рада CIGRE офiцiйно визнала створення в Українi Нацiонального Комiтету цiєї
органiзацiї, а в березнi 2006 року зареєстрована неприбуткова громадська органiзацiя "Асоцiацiя
СIГРЕ-Україна" з функцiями Українського Нацiонального Комiтету CIGRE (свiдоцтво про
реєстрацiю об'єднання громадян № 0046-2006 Г.О. вiд 15.03.2006р. Київського мiського управлiння
юстицiї; свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiї А00 № 021231 вiд 15.03.2006р.
Шевченкiвської районної Державної адмiнiстрацiї). ПАТ "ЗТР" є колективним членом
неприбуткової громадської органiзацiї "Асоцiацiя СIГРЕ-Україна" з 12.05.2006р. Технiчний
директор ПАТ "ЗТР" Конторовiч Л.Н. з 2008р. є членом Президiї Асоцiацiї "СИГРЭ-Украина"
(Протокол розширеного засiдання Президiї "Асоцiацiї "СИГРЭ-Украина" № 6 вiд 07.02.2008р.).
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Товариства не провадить спiльну дiяльнiсть з будь-якими iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом 2016 року не надходило.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi дiючих мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та звiтностi, якi набули чинностi на 31.12.2015 р.
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї
наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про рух
грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати операцiй
i iнших подiй визнаються пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання або
виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй звiтностi
в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по
основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про фiнансовий
стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи, зобов'язання i
капiтал. У звiтi про сукупний доход елементами, безпосередньо пов'язаними з вимiром результатiв
дiяльностi, є доходи i витрати.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у
фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i
припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на минулому досвiдi
керiвництва пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй,
якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Основнi положення облiкової полiтики визначенi Наказом по пiдприємству.
Основнi засоби вiдображаються у балансi по переоцiненiй вартостi. Переоцiнка основних засобiв
проводиться, якщо залишкова вартiсть їх вiдрiзняється вiд справедливої вартостi основних засобiв на
дату балансу.
Первiсна вартiсть ОЗ збiльшується на суму витрат , пов’язаних с полiпшенням об’єктiв ОЗ
(модернiзацiя, реконструкцiя, модифiкацiя та iншi витрати по капiтальним ремонтам).
Амортизацiя по основним засобам нараховується прямолiнiйним методом згiдно пп.138.3.1 п.138.3
ст.138 Податкового кодексу України. До складу необоротних активiв належать нематерiальнi активи,
основнi засоби (матерiальнi активи, первiсна вартiсть яких становить понад 6000 грн. та термiн
використання бiльш одного року), малоцiннi необоротнi матерiальнi активи ( термiн використання
яких бiльш одного року та вартiстю до 6000 грн.), фiнансовi iнвестицiї. Амортизацiя малоцiнних
необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100%.
Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом згiдно пп.138.3.1
п.138.3 ст.138 Податкового кодексу України.
Оцiнка виробничих запасiв при передачi у виробництво та iншому вибуттi визначається методом
ФIФО згiдно МСБО 2 «Запаси». Матерiальнi активи, якi використовуються понад одного року,
вiдносяться до малоцiнних швидкозношуваних предметiв ( МШП ). Нарахування зносу МШП
здiйснюється у розмiрi 100% балансової вартостi таких предметiв у момент передачi зi складу до
експлуатацiї. Готова продукцiя, незавершене виробництво вiдображаються у балансi по фактичнiй
виробничiй вартостi.
Фiнансовi iнвестицiї визначати у бухгалтерському облiку та звiтностi згiдно вимог М(С)БО 39
«Фiнансовi iнструменти- визнання та оцiнка». Фiнансовi iнвестицiї, якi увiйшли до складу статтi
балансу : «Iншi фiнансовi iнвестицiї» вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств вiдображаються по собiвартостi за iсторичним курсом придбання.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть надходження економiчних
доходiв та є можливiсть достовiрно визначити. У фiнансовiй звiтностi дебiторська заборгованiсть
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вiдображається за вартiстю чистої реалiзацiї, яка дорiвнює сумi дебiторської заборгованостi,
зменшеної на суму резерву сумнiвних боргiв. Резерв сумнiвних боргiв визначається за методом
абсолютної сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Щорiчно визначати забезпечення по гарантованим зобов’язанням, пенсiйним та по витратам
персоналу згiдно до МСФЗ №19.
Згiдно МСБО 12 « Податок на прибуток» визначати розрахунок витрат(доходiв) з податку на
прибуток з визнанням вiдстрочених податкових активiв. Розмiр вiдстрочених податкових активiв
розраховувати один раз на рiк згiдно показникiв дiяльностi звiтного року при складаннi фiнансової
звiтностi за рiк з їх послiдовним вiдображенням у формах фiнансової звiтностi.
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок
продажу яких емiтент отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк, у тому числi обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразi), середньо реалiзацiйнi цiни, суму виручки,
iнформацiя про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв.
Обсяг виробництва та реалiзацiї продукцiї та послуг ПАТ «ЗТР» у 2016 роцi склав 2 352 246,62 тис.
гривень iз яких частка експорту становить 17,3%.
Основнi види продукцiї та послуг:
• Маслянi силовi трансформатори загального призначення, якi використовуються у генеруючих
(атомнi, тепловi, гiдро та вiтрянi електростанцiї), магiстральних, розподiльчих (пiдстанцiї
енергосистем, великi промисловi пiдприємства, сiльськогосподарськi, комунальнi та iншi)
енергосистемах. Дiапазони потужностей вiд 1000 до 1 250 000 КВА, дiапазони напруги вiд 10 до 1
150 кВ.
• Трансформатори спецiального призначення для пiдприємств чорної та кольорової металургiї,
пiдприємств нафтогазової промисловостi, залiзницi, пiдприємств гiрничодобувної галузi, а також
iншi промисловi та комунальнi пiдприємства, що мають власнi пiдстанцiї на клас напруги 35 кВ i
вище, трансформатори для лiнiй електропередач постiйного струму.
• Електричнi шунтуючi реактори.
• Керованi шунтуючi реактори (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж
змiнного струму).
• Послуги з сервiсного обслуговування трансформаторного обладнання, такi як шефський нагляд за
монтажем, монтаж, комплектнi поставки, ремонтнi роботи та модернизацiя за мiсцем експлуатацiї i
на пiдприємствi.
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг.
У 2017 роцi Товариство планує виробляти тi ж види продукцiї та послуг, якi виготовлялись та
надавались протягом 2016 року. Перспективними напрямками є виробництво трансформаторного та
реакторного обладнання для «iнтелектуальних мереж», розвиток сервiсної дiяльностi в СНД та у
Далекому зарубiжжi.
Також планується надалi розширювати дiяльнiсть по комплектацiї трансформаторного обладнання
системами монiторингу власного виробництва.
Залежнiсть вiд сезонних змiн.
Виробництво та реалiзацiя продукцiї та надання послуг ПАТ "ЗТР" не залежить вiд сезонних змiн.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти.
Ринками збуту силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв
ПАТ "ЗТР" в 2016 роцi є країни СНД (передусiм Україна та iншi країни СНД);
Основним ринком збуту послуг iз забезпечення сервiсного обслуговування та ремонту є країни СНД
– 90,3%. Країни Далекого зарубiжжя -9,7%.
Основними споживачами продукцiї ПАТ "ЗТР" є:
• Структурнi пiдприємства енергетики (генеруючi компанiї, передаючi компанiї (магiстральнi
електричнi мережi), розподiльчi компанiї).
• Пiдприємства чорної та кольорової металургiї.
• Пiдприємства нафтогазової промисловостi.
• Залiзницi.
• Пiдприємства гiрничодобувної галузi.
• Iншi промисловi та комунальнi пiдприємства, що мають власнi пiдстанцiї на клас напруги 35 кВ та
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вище.
Основнi ризики в дiяльностi Товариства, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї
дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту.
1. Ризик неплатежу з боку замовника (застосування в умовах оплати акредитиву та надходження
остаточного платежу перед вiдвантаженням, пiсля проведення випробувань).
2. Ризик пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi (диверсифiкацiя закупiвель матерiалiв та
комплектуючих;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки цiн; пiдписання довгострокових
рамкових угод з основними постачальниками).
3. Погiршення економiчної ситуацiї на основних ринках збуту, зменшення об'єму замовлень у зв'язку
з економiчною кризою на багатьох ринках. Скорочення iнвестицiйних програм замовникiв
(диверсифiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi на ринках СНД та Далекого зарубiжжя).
Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство.
Постачання продукцiї на ринку України здiйснюється переважно напряму кiнцевим замовникам, а
також через генеральнi пiдряднi органiзацiї, що виконують будiвництво об’єктiв енергетики «пiд
ключ».
У Росiї та у Казахстанi дiють Представництва ПАТ "ЗТР" в Росiйськiй Федерацiї та в Республiцi
Казахстан i Середнiй Азiї якi виконують функцiю продажу продукцiї у цих країнах. Контрагентами
виступають кiнцевi замовники, а також генеральнi пiдряднi органiзацiї, що виконують будiвництво
об’єктiв енергетики "пiд ключ".
При продажах у країни Далекого зарубiжжя та iншi країни СНД використовувалися продажi
кiнцевим замовникам, а також продажi через генеральнi пiдряднi органiзацiї. З 2013 року засновано
та працює Представництво ПАТ «ЗТР» у Iндiї.
Про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть ПАТ "ЗТР".
З 2016 року спостерiгається зростання ринку Українi, що пов‘язано зi стабiлiзацiєю економiчного
стану держави, з проведенням модернiзацiї енергетики та необхiднiстю замiни застарiлого
обладнання.
Рiвень впровадження нових технологiй, нового обладнання.
Товариство постiйно веде роботу з удосконалення конструкцiй трансформаторiв, та розробку нових
конструкцiй, виробництво керованих шунтуючих реакторiв та виробництво систем монiторингу.
Застосовуються високоякiснi матерiали, прогресивнi конструкторськi рiшення технологiчних
процесiв дають можливiсть випуску трансформаторiв з втратами i масами, зниженими в порiвняннi з
вимогами ГОСТ на 15-20%. Удосконалення розрахункових методик i конструкторських програм
забезпечують високу електричну i механiчну мiцнiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть продукцiї, що
випускається.
Положення ПАТ «ЗТР» на ринку
У 2016 роцi частка ПАТ "ЗТР" на ринку СНД складає понад 20%.
Iнформацiя про конкуренцiю у галузi.
1. Україна:
- вiтчизняних виробникiв - конкурентiв ПАО ЗТР у сегментi силових трансформаторiв для генерацiї i
передачi немає. Також немає конкурентiв у сегментi шунтуючих реакторiв, керованих шунтуючих
реакторiв. Конкуренцiю в цих сегментах продукцiї складають виробники з iнших країн, зокрема з
Росiйської Федерацiї (див п.1.10.2 та 1.10.4);
- незначна конкуренцiя з ВАТ "Укрелектроапарат" та ТОВ «Елiз» у сегментi розподiльчих
трансформаторiв потужнiстю до 6 300 кВА.
2. Конкуренти СНД у сегментi силових трансформаторiв:
• ХК "Електрозавод", м. Москва, Росiйська Федерацiя – значний вплив;
• ВАТ "Уралелектротяжмаш" (Холдингова компанiя "Енергомаш"), м. Єкатеринбург, Росiйська
Федерацiя – незначний вплив;
• ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Росiйська Федерацiя – значний вплив;
• ТОВ "СВЕЛ", м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя – середнiй вплив;
• Уфимський трансформаторний завод, м. Уфа, Росiйська Федерацiя – незначний вплив;
• Трансформаторний завод Siemens, м. Воронiж, Росiйська Федерацiя – середнiй вплив;
• ТОВ «Силовi машини - Тошиба. Високовольтнi трансформатори», м. Санкт-Петербург, Росiйська
Федерацiя – значний вплив.
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3. Конкуренти СНД у сегментi шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв:
• ХК "Електрозавод", м. Москва, Росiйська Федерацiя – середнiй вплив.
• ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Росiйська Федерацiя – середнiй вплив
4. Мiжнароднi конкуренти у сегментi силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих
шунтуючих реакторiв:
• ABB (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив;
• Siemens (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив;
• ALSTOM (мiжнацiональна компанiя) має незначний вплив;
• BEST (Турцiя) має середнiй вплив
• Китайськi та корейськi виробники мають середнiй вплив.
5. Конкуренцiя у галузi.
• Ринок СНД привабливий для мiсцевих i зовнiшнiх конкурентiв, якi активiзують зусилля з
просування своєї продукцiї на ринку. В умовах високої конкуренцiї на ринках країн СНД уряди
намагаються захистити мiсцевого виробника. Останнi намагаються максимально завантажити
виробничi потужностi, зберегти або збiльшити ринкову долю. Деякi виробники будують новi
виробничi потужностi.
• ХК "Електрозавод" (Росiйська Федерацiя) у 2011 р. ввiв у роботу завод у м. Уфi. Також ХК
"Електрозавод" iнвестувала у модернiзацiю та розширення основного виробництва, що розташоване
у м. Москва, розвиває наукову дiяльнiсть iз вдосконаленню технологiї трансформаторобудування.
Окрiм трансформаторного обладнання Холдинг просуває iнжинiринговi послуги та будiвництво
об’єктiв "пiд ключ".
• ВАТ "Тольяттiнський Трансформатор" (Росiйська Федерацiя) модернiзує виробниче обладнання
для того, щоб збiльшити асортимент продукцiї i об'єм виробництва та полiпшити якiсть продукцiї.
Протягом останнiх 10 рокiв пiдприємство збiльшило обсяги виробництва та свою частку на ринку
Росiї та СНД в цiлому.
• ТОВ "СВЕЛ" (колишнiй Росенерготранс) (Росiйська Федерацiя) ввiв потужностi з виробництва
трансформаторiв, агресивно конкурує на ринках країн СНД у сегментi обладнання 35-110 кВ.
Пiдприємство збудувало цех з виробництва трансформаторного обладнання 220-500 кВ, та виходить
у сегмент обладнання 220-500 кВ.
• ООО «Сименс Трансформаторы» (м. Воронiж, Росiйська Федерацiя) у 2012 роцi завершила
будiвництво нового заводу. У 2013 роцi компанiя почала активнi дiї на ринку РФ та країн СНД у
сегментi трансформаторного обладнання до 220 кВ.
• ТОВ «Силовi машини - Тошиба. Високовольтнi трансформатори» (Росiйська Федерацiя) у 2013
роцi завершила будiвництво та ввела в експлуатацiю новий завод. Також, компанiя почала активнi
дiї на ринку РФ та країн СНД у сегментi трансформаторного обладнання 110-220 кВ.
• Спостерiгається значна активiзацiя зусиль на ринку СНД китайських та корейських виробникiв, якi
застосовують полiтику демпiнгу у просуваннi на ринок.
• Низка проектiв СНД, а саме Середньої Азiї, фiнансуються держустановами або фондами Китаю,
вимогою яких є використання продукцiї виробництва Китаю.
• На ринок РФ, Казахстану, Середньої Азiї активно входять свiтовi виробники обладнання для
енергетики, у тому числi i трансформаторiв, такi як ALSTOM, ABB, Siemens. Цi компанiї
виробляють широкий спектр енергетичного обладнання i здатнi надавати комплекснi рiшення iз
будiвництва та модернiзацiї енергооб'єктiв.
Особливостi продукцiї пiдприємства.
ПАТ «ЗТР» має 70-рiчний досвiд у виробництвi трансформаторного обладнання. Сучасна технологiя
виробництва, високий рiвень квалiфiкацiї та досвiд персоналу дає можливiсть виготовляти унiкальне
високоякiсне обладнання. На пiдприємствi дiє система менеджменту якостi, вiдповiдна
мiжнародному стандарту ISO 9001:2008. Проектування обладнання виконується вiдповiдно до вимог
ГОСТ, ДСТУ, МЭК (IEC), ANSI, BS, IRAM, а також iнших технiчних умов та вимог нацiональних
стандартiв та Замовника. Трансформаторне обладнання ПАТ «ЗТР» надiйно працює у 87 країнах
свiту у рiзних клiматичних та сейсмiчних умовах: вiд холодних полярних регiонiв до спекотних
регiонiв Центральної Азiї та Африки. Пiдприємство виробляє унiкальне, не маюче аналогiв серед
виробникiв країн СНД обладнання – пристрої FACTS (керованi шунтуючi реактори) - кероване
обладнання для електричних мереж змiнного струму.
Спецiалiсти ПАО «ЗТР» розробили та впровадили виробництво та комплектацiю трансформаторного
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обладнання системою монiторингу, управлiння та дiагностики.
Перспективнi плани розвитку ПАТ "ЗТР".
Передбачається подальше впровадження певних заходiв iз вдосконалення технологiї, покращення
показникiв якостi продукцiї. Активiзацiя зусиль з просування на ринки СНД та Далекого зарубiжжя
керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж
змiнного струму).
Також iнформуємо вас про основнi джерела сировини, яка постачається на ПАТ «ЗТР», динамiку її
цiн i кiлькiсть основних постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв згiдно п. 3
висланого запиту:
Найменування матерiалу Постачальник Доступнiсть продукцiї Динамiка цiн
Мiдна катанка Aurubis AG доступна поступове зменшення
ЗАО «Норметимпэкс» не доступна
Електротехнiчна сталь ООО «Виз-сталь» доступна поступове зменшення
Stalprodukt S.A. не доступна
ThyssenKrupp AG доступна
Сталь конструкцiйна легована (09Г2С) ООО «Метинвест-СМЦ» доступна поступове збiльшення
АО «УГМК» доступна
Масло трансформаторне Nynas AB доступна поступове зменшення
Приста Ойл Холдинг доступна
Картон ПАО "Малинская бумажная фабрика - Вайдманн" доступна стабiльнi
Ламiнат Weidmann Electrical Technology AG доступна Поступове зменшення
Enpay Endustriyel Pazarlama Ve Yatirim A.S. доступна
Даннi про основнi придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв (2012-2016 рр.)
Введено по первiснiй вартостi (тис.грн.)
Найменування основних засобiв 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 22 418 11 553 2 896 1 352
290
Машини та обладнання 45 719 20 566 27 521 970
1 838
Транспортнi засоби 1 483 361 0 0 0
Iнструменти, прилади, iнвентар 7 943 5 350 1 075 99
1 164
Iншi 1 523 1 271 76 134 520
Усього основних засобiв 79 086 39 101 31 568 2 555 3 812
Нематерiальнi активи 2 061 1 583 152 0 383
Усього 81 147 40 684 31 720 2 555 4 195
За останнi 5 рокiв ПАТ "ЗТР" було списано з балансу пiдприємства у зв'язку з лiквiдацiєю та
реалiзацiєю основних засобiв залишковою вартiстю в сумi 10 991 тис.грн., у тому числi:
у 2012 роцi на суму 2 117 тис.грн.
у 2013 роцi на суму 4 190 тис.грн.
у 2014 роцi на суму 2 118 тис.грн.
у 2015 роцi на суму 1 937 тис.грн.
у 2016 роцi на суму 629 тис.грн.
У 2017 найбiльш вагомими iнвестицiйними проектами стануть iнвестицiї на вiдновлення та ремонт
виробничих потужностей – 3824,01 тис.грн., пiдготовка виробництва та виготовлення iнструменту –
1196,1 тис.грн, витрати на придбання обчислювальної та оргтехнiки, лiцензiйного програмного
забезпечення та засобiв зв’язку – 510,03 тис.грн., витрати на ж/д транспорт та транспортнi магiстралi
– 370,44 тис.грн.
Метод фiнансування – за рахунок власних коштiв. Утримання активiв здiйснюється господарським
способом, мiсцезнаходження основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.
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1. 30.12.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; надання послуг з проведення на територiї виконавця
передрейсових медоглядiв водiїв - працiвникiв замовника з видачею висновкiв про допуск до
початку роботи; 4,20 грн. за 1 медогляд; рiшення виконавчого органу; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
2.06.06.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; виготовлення друкованої продукцiї; 767,50 грн.; рiшення
виконавчого органу; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
3. 16.03.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; виконання лабораторного визначення якостi стiчних вод
господарської побутової каналiзацiї; 2261,52 грн.; рiшення виконавчого органу; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
4. 21.03.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; проведення цiльового обстеження, технiчних оглядiв та
технiчного дiагностування вантажопiдiймального обладнання в кiлькостi 15 од. та об’єктiв
котлонагляду в кiлькостi 1 одиниць; 33954,00 грн.; рiшення виконавчого органу; спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
5. 10.10.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; придбання господарчих товарiв; 474,38 грн.; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
6. 30.12.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; технiчне обслуговування комп'ютерної технiки,
налаштування програмного забезпечення автоматизованих систем керування виробництвом,
технiчне обслуговування автоматичної телефонної станцiї, телефонних мереж; 120,00 грн. на мiсяць;
рiшення виконавчого органу; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
7. 10.03.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; оренда майна; 412,80 грн. за 1 мiсяць оренди; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
8. 20.07.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; оренда майна; 6333,96 грн. за 1 мiсяць оренди; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
9.22.12.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; оренда майна; 2787,12 грн. за 1 мiсяць оренди; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
10.29.06.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; оренда майна; 1518,00 грн. за 1 мiсяць оренди; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
11. 01.02.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; зберiгання товару; 1,20 грн. за 1 т. ваги за добу; рiшення
виконавчого органу; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
12. 05.10.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; зберiгання товару; 0,66 грн. за 1 т. ваги за добу; рiшення
виконавчого органу; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
13. 31.03.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «СУПЕР»; надання позики; 4837353,43 грн.; рiшення виконавчого
органу; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
14. 15.02.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; надання безповоротної фiнансової допомоги; 7900000,00
грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
15. 26.09.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «Завод МГТ»; Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї;
1408950,75 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
16. 15.09.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; надання послуг з виробництва обмоток трансформаторiв;
293292,00 грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
17. 25.10.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; надання послуг з виробництва обмоток трансформаторiв;
224349,00 грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
18. 26.09.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; надання послуг з виробництва обмоток трансформаторiв;
293292,00 грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
19. 05.12.2016; ПАТ «Супер», ПАТ «ЗТР»; надання послуг з виробництва обмоток трансформаторiв;
543715,44 грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не
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застосовувалась, цiна договiрна.
20. 01.08.2016; ПАТ «ЗТР», ПАТ «Супер»; надання освiтнiх послуг (теоретичне навчання та
атестацiя електрогазозварника); 1444,80 грн.; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
21. 03.02.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання послуг по проведенню комплексного
обстеження ВПМ; 6120,00; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
22. 26.10.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщень; 369888,09; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
23. 16.09.2016;ПАТ "ЗТР"; ПАТ "ЗАВОД МГТ", ; поставка кабельно-проводникової продукцiї;
55236,84; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
24. 21.03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599918,52; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
25. 07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599986,25; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
26. 19.02.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»;
4500,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
27. 12.05.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання в оренду примiщення ПК «ЗТР»;
3600,00; рiшення виконавчого органу Товариства;спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна.
28. 21.03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599918,52; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
29. 03.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599984,27; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
30. 06.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання термiнала; 1.20; рiшення виконавчого
органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
31. 05.07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1599986,25; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
32. 06.07.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 1562153,65; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
33. 08.12.2016;ПАТ "ЗАВОД МГТ", ПАТ "ЗТР"; отримання комплектуючих; 525001,31; рiшення
виконавчого органу Товариства; спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна.
34. 26.09.2016;ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗАВОД МГТ»; отримання кабельно-проводникової
продукцiї;1295677,60 грн.з ПДВ; рiшення виконавчого органу Товариства; спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна.
35. 16.12.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Послуги з проведення занять у групах здоров’я; -; Рiшення
виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
36. 30.12.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр про надання медичних послуг; -; Рiшення
виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
37. 30.12.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр про надання консультацiйних послуг з питань
економiчної безпеки та охорони; 1200,00 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
38. 18.03.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр про надання послуг з лабораторного визначення
якостi води господарсько-побутових та промислових стокiв; 17254,56 грн.; Рiшення виконавчого
органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
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39. 30.12.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр про надання послуг з технiчного обслуговування
комп’ютерної та телефонної технiки, мереж, налагодження програмного забезпечення; -; Рiшення
виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
40. 04.02.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр пiдряду на виготовлення кабельно-провiдникової
продукцiї; 20000000,00 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна
41. 17.05.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр пiдряду на виготовлення печатної продукцiї;
36699,14 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась,
цiна договiрна
42. 02.08.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поворотної фiнансової допомоги; 6000000,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
43. 03.10.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поворотної фiнансової допомоги; 6000000,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
44.10.11.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поворотної фiнансової допомоги; 6000000,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
45.28.11.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поворотної фiнансової допомоги; 9400000,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
46.31.10.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр оренди примiщення; -; Рiшення виконавчого органу;
Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна договiрна
47. 23.05.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поставки газового обладнання; 26551020,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
48. 23.05.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поставки газового обладнання; 27765312,00 грн.;
Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась, цiна
договiрна
49. 12.05.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «ЗТР»; Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї;
1530032,22 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна
50. 27.07.2016; ПАТ «ЗКЗ», ПАТ «Завод МГТ»; Договiр поворотної фiнансової допомоги;
1500000,00 грн.; Рiшення виконавчого органу; Спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась, цiна договiрна

Найменування основних засобiв Основнi засоби усього на кiнець перiоду, тис.грн. у т.ч. передано у
засатву на кiнець перiоду,тис.грн.
у т.ч. здано в оренду на кiнець перiоду, тис.грн.
*будiвлi та споруди 291 570 217 010 2 149
*машини та обладнання 561 175 483 412 12 783
*транспортнi засоби 6 998 - *iнструменти, прилади, iнвентар 30 079 15 740 13
*iншi 4 358 626 28
Усього: 894 180 716 788 14 973
У 2016 роцi на пiдприємствi були впровадженi важливi процеси розвитку випробувального
комплексу, оновлення, ремонт та утримання iнфраструктури пiдприємства та метрологiчного
забезпечення. Виконання проектiв та освоєння iнвестицiй нацiлено перш за все на збiльшення
пропускної можливостi окремих дiльниць виробництва, а також на пiдвищення якостi та
удосконалення технологiчних процесiв виробництва.
Запланованi iнвестицiї на 2017 рiк, тис.грн.
Найменування Обсяг iнвестицiй Прогнозна дата реалiзацiї проектiв Очiкуване зростання виробничих
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потужностей
Основнi засоби виробничого призначення 5 217.8 2017 рiк Утримання основних засобiв в працездатному станi, зростання виробничих потужно-стей не передбачається
Основнi засоби невиробничого призначення 423.9 2017 рiк
Разом 5 641.7
Нематерiальнi активи 172.8 2017 рiк
Всього 5 814.5
У 2017 найбiльш вагомими iнвестицiйними проектами стануть iнвестицiї на вiдновлення та ремонт
виробничих потужностей – 3824,01 тис.грн., пiдготовка виробництва та виготовлення iнструменту –
1196,1 тис.грн, витрати на придбання обчислювальної та оргтехнiки, лiцензiйного програмного
забезпечення та засобiв зв’язку – 510,03 тис.грн., витрати на ж/д транспорт та транспортнi магiстралi
– 370,44 тис.грн.
Метод фiнансування – за рахунок власних коштiв. Утримання активiв здiйснюється господарським
способом, мiсцезнаходження основних засобiв згiдно реєстрацiйних документiв.
Однiєю з основних причин падiння обсягiв реалiзацiї ПАТ «ЗТР» протягом останнiх декiлькох рокiв
є зниження попиту на продукцiю та обмеження ринку збуту до РФ, в зв’язку з чим пiдприємство не
використовує свої виробничi потужностi у повному обсязi.
Проблемнi питання та фактори, якi впливають на конкурентоздатнiсть продукцiї ПАТ «ЗТР» на
експортних ринках:
- Валютне регулювання України (120 днiв). Всi енергетичнi проекти мають довгi строки реалiзацiї,
оскiльки зв’язанi з будiвництвом, монтажем та пуском енергооб’єктiв, що практично не дозволяє
виконати умови валютного регулювання та приймати участь в цих проектах.
- Необхiднiсть продажу валютної виручки 65% (всi можливi фiнансовi збитки вiд валюто обмiнних
операцiй збiльшують витрати пiдприємства);
- Вiдсутнiсть можливостi залучення додаткового фiнансування для стимулювання експорту;
- Пiдприємство має необхiднiсть в короткостроковому (до 1го року) проектному фiнансуваннi з
метою вiдновлення платоспроможностi;
- Обмежена можливiсть вiдкриття банкiвських гарантiй в українських банках та повна вiдсутнiсть
можливостi вiдкриття таких гарантiй у мiжнародних банках.
№ п/п Змiст операцiй ЗКПО Всього
грн
1 Штраф за невиконання плану - Єдиний розрахунковий центр залiзничних перевезень Регiональної
фiлiї "Приднiпровська залiзнична дорога" 01073828 4 016,70
2 Пеня за договором РР005625 вiд 29.07.2014р. за прострочку постачання обладнання - ПАТ "СВСДнiпро" 40081237 11 649 884,51
3 Штрафна санкцiя за невiрне кодування товару - Ухвала №808/8157/13-а вiд 28.01.16 3775 ГУ Мiн
доходiв (митниця) 25478719 77 594,51
4 Пеня за прострочку платежу за договором - ПАТ"Укртелеком" 32400171 58,01
5 Донараховано по справi №910/22452/15 - 3% рiчних (100 250,93), iнфляцiя (271 5215,58) за
прострочку платежу за постачання трансформаторного масла - ТОВ “Шелл Оiл Продактс Юкреiн”
32400171 629 958,11
6 Нарахування за порушення законодавства на ринку цiнних паперiв - справа №808/1943 вiд 29.02.16
(ДТУ НКЦПФР) Виконавчий лист №808/1943 вiд 29.02.16 виданий Запорiзьким окружним
адмiнiстративним судом 22890684 3 400,00
7 Пеня за прострочку платежу за послуги експедитора по справi №908/723/16 вiд 18.04.16- 3%
рiчних та iнфляцiя - ДП "Iнтегрованi логiстичнi системи" 30363683 21 351,43
8 Пеня за прострочку платежу за постачання продукцiї по справi №908/165 вiд 18.05.16 - ТОВ
"Компрессорс Iнтернешнл" 35739935 17 415,83
9 Сплата грошового зобов'язання за актом планової податкової виїзної перевiрки вiд 30.05.2016р.
№045/08-01-14-10/00213428(пеня) 36019524 124 683,07
10 Сплата грошового зобов’язання за актом планової податкової виїзної перевiрки вiд 30.05.2016р.
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№045/08-01-14-10/ 00213428(пеня) 31342156 57 899,45
11 Сплата грошового зобов'язання за актом планової податкової виїзної перевiрки вiд 30.05.2016р.
№045/08-01-14-10/00213428 (штрафна (фiнансова) санкцiя) 23522853 293 140,81
12 Сплата грошового зобов'язання за актом планової податкової виїзної перевiрки вiд 30.05.2016р.
№045/08-01-14-10/00213428 (штрафнi (фiнансовi) санкцiї) 32305728 134 737,98
13 Штраф за неправильно витраченi страховi кошти - рiшення №190 вiд 15.07.16 Фонд соцiального
страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi Обласна дирекцiя 34840171 800,52
14 Штрафна санкцiя та пеня за неправильне кодування ТМЦ при розмитненнi - ГУ ДКСУ у
Запорiзькiй областi 36905104 508,92
15 Фiнансовi санкцiї за порушення на ринку цiнних паперiв, згiдно з постановою №532-СХ-3Е вiд
22.09.2016р. - УК у Ленiнському районi м. Запорiжжя 37414770 170,00
Робочий капiтал на кiнець 2016 року становить 318 083 тис. грн.
На кiнець 2016р показники лiквiдностi Пiдприємства становлять: показник термiнової лiквiдностi
12,05 %, показник поточної лiквiдностi 19,91%. Виходячи iз вище зазначеного, сума робочого
капiталу, а також показники лiквiдностi, є такими, що не задовiльняють поточним потребам
пiдприємства у фiнансуваннi власної дiяльностi.
ПАТ «ЗТР» розглядає наступнi методи фiнансування дiяльностi:
1) Додаткове залучення проектного фiнансування по проектам, по котрим аванси не забезпечують
фiнансування матерiальних затрат;
2) Вiдкриття документальних iнструментiв (банкiвських гарантiй, акредитивiв, тощо);
3) Користування державними преференцiями для нацiонального товаровиробника.
На кiнець 2016р. Товариством укладено, але ще не виконано договорiв на поставку продукцiї на
суму еквiвалентну 2 039 450 тис.грн. Очiкуваний валовий прибуток вiд виконання таких контрактiв
складає 658 573 тис.грн.
В умовах наявної макроекономiчної та полiтичної ситуацiї головною метою ПАТ «ЗТР» є:
- збереження досягнутих обсягiв виробництва та продажу;
- збереження позицiї лiдера на ринку України;
- закрiплення та зростання обсягiв реалiзацiї на ринках СНД;
- збереження лiдерства на ринку СНД в сегментi трансформаторного обладнання 500-750 кВ;
- збiльшення обсягiв поставок на країни Далекого зарубiжжя.
Передбачається подальше впровадження певних заходiв iз вдосконалення технологiї, покращення
показникiв якостi продукцiї. Активiзацiя зусиль з просування на ринки СНД та Далекого зарубiжжя
керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж
змiнного струму).
Вплив факторiв на дiяльнiсть емiтента:
Фактор Опис Ступiнь впливу Прогнози
Полiтичнi 1. Полiтичнi вiдносини України з державами в якi здiйснюється постачання обладнання
2. Впливання внутрiшньополiтичних та зовнiшньополiтичних ризикiв на економiчну ситуацiю та на
ринок трансформаторного обладнання в Українi високий 1. Нормальнi полiтичнi вiдносини з
державами СНД та Свiту.
2. Стабiлiзацiя внутрiшньополiтичної обстановки в Українi.
Соцiальнi Iмiдж ЗТР як роботодавця, умови працi та соцiального забезпечення. середнiй ЗТР є
соцiально вiдповiдальним пiдприємством, привабливим з точки зору працевлаштування. Є
конкурентоспроможним роботодавцем.
Фiнансово-економiчнi Економiчна ситуацiя на основних ринках збуту високий Стабiлiзацiя
економiчної ситуацiї на основних ринках збуту.
Технологiчнi Особливi фактори впливу вiдсутнi. Не прогнозується значних змiн у технологiї
виробництва та використання обладнання.
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Правовi Особливi правовi фактори вiдсутнi.
Екологiчнi Вимоги до екологiчної безпеки виробництва не є надто жорсткими. низький Виробництво
з низьким рiвнем екологiчної небезпеки.
У 2016 роцi договори на дослiдження та розробки не укладалися.
Iнформацiя про судовi справи не наводиться, оскiльки вiдсутнi судовi справи, за якими
розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або
дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi
пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента.
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не
проводився.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. 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:

955141

894180

0

0

955141

894180

будівлі та споруди

303195

291570

0

0

303195

291570

машини та обладнання

603298

561175

0

0

603298

561175

8698

6998

0

0

8698

6998

0

0

0

0

0

0

39950

34437

0

0

39950

34437

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

955141

894180

0

0

955141

894180

транспортні засоби
земельні ділянки
інші

Усього

Опис Опис: Ступiнь зносу основних засобiв за 2016 р.
Залишкова вартiсть на початок 2016 р., тис.грн. Ступiнь зносу, % Залишкова вартiсть на
кiнець 2016 р., тис.грн. Ступiнь зносу, %
1. Виробничого призначення: 955 141 7,0 894 180 13,2
*будiвлi та споруди 303 195 3,6 291 570 7,3
*машини та обладнання 603 298 7,2 561 175 13,8
*транспортнi засоби 8 698 16,9 6 998 32,8
*iншi 39 950 23,9 34 437 36,3
2.Невиробничого призначення: - *будiвлi та споруди
*машини та обладнання
*транспортнi засоби
*iншi
Усього: 955 141 7,0 894 180 13,2
Ступiнь використання основних засобiв складає 93.8%.
Коефiцiєнт оновлення (вiдношення вартостi основних засобiв ведених у експлуатацiю у 2016
роцi до вартостi дiючих основних засобiв) складає 0.37 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 1 027 428 тис. грн.
Нарахован знос основних засобiв на початок перiоду 72 287 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 1 030 201 тис. грн.
Нарахован знос основних засобiв на кiнець перiоду 136 021 тис. грн.
Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 217 010 тис. грн. знаходяться у
заставi.
Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 2 948 тис. грн. на консервацiї.
Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 0 тис. грн. знаходяться пiд
арештом.
Строк та умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного
основного засобу групи.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

-5315066

-4384043

Статутний капітал (тис.
грн.)

22103

22103

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

22103

22103

Опис

Власний капiтал на кiнець 2016 року становить вiд’ємне значення - 5 315 066 тис. грн.,
порiвняно з початком року власний капiтал зменшився на - 931 023 тис. грн. за рахунок
наступних факторiв:
- зменшення на суму 931 245 тис. грн. - збитку, отриманого за 2016 рiк, в т.ч. збитки вiд
курсових рiзниць 906 187 тис. грн за рахунок падiнням курсу нацiональної валюти та
переоцiнки валютних кредитiв в 2016р.
- збiльшення на суму 199 тис. грн. - коригування резерву переоцiнки пенсiйних зобов'язань
на кiнець 2016 року;
- збiльшення на суму 1 тис. грн. – збiльшення додаткового капiталу за рахунок
перепродажу власних цiнних паперiв;
- збiльшення на суму 22 тис. грн. – за рахунок продажу акцiй.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(-5315066 тис.грн. ) менше скоригованого статутного
капiталу(22103 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу України. Величина
чистих активiв є меншою розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

2136357

X

X

кредит

16.07.2007

1367182

0

31.01.2017

кредит

20.06.2013

2130398

0

31.01.2017

кредит

19.03.2012

407863

0

01.11.2019

кредит

24.09.2008

813007

0

29.04.2016

кредит

23.09.2011

349946

0

30.04.2015

кредит

15.03.2012

193026

0

01.02.2017

кредит

21.09.2012

1582508

0

25.02.2017

кредит

23.10.2013

372515

0

01.06.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
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паперами)(за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3387

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

309751

X

X

Інші зобов'язання

X

945178

X

X

Усього зобов'язань

X

9247317

X

X

Опис:

д/в

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента
за даними останньої річної
фінансової звітності (тис.
грн)

Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів
до вартості активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

26.02.2016

8174592.6

3718436

219.84

Опис

2

26.02.2016

Опис

3

26.02.2016

Опис

26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення
ПАТ "ЗТР" значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки
банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна в
iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення
договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 8174592,6 тис.грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР":
219,84%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 189 835 693, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались
для участi у Загальних зборах - 2 180 191 328, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення -2 180 122 992 , "проти" - 630.
3542323.46

3718436

95.26

26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення
ПАТ "ЗТР" значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання
товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 3542323.46 тис.грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР":
95,26%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 189 835 693, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались
для участi у Загальних зборах - 2 180 191 328, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 2 180 122 992 , "проти" - 630.
3542323.46

3718436

95.26

26.02.2016 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про попереднє схвалення вчинення
ПАТ "ЗТР" значних правочинiв. Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж
товарiв,що виробляються ПАТ "ЗТР".
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше 3542323.46 тис.грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР":
95,26%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2 189 835 693, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались
для участi у Загальних зборах - 2 180 191 328, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за"
прийняття рiшення - 2 180 122 992 , "проти" - 630.

63

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

28.12.2016

1551068.99

3718436

41.71

Опис

2

28.12.2016

Опис

3

21.12.2016

Опис

4

21.12.2016

Опис

5

15.12.2016

Опис

6

15.12.2016

28.12.2016 Загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення
ПАТ "ЗТР" значного правочину, предметом якого є змiна умов Договору про вiдкриття кредитної
лiнiї та договорiв застави, укладених ПАТ "ЗТР" з ПАТ "Сбербанк", вартiсть правочину: 1551068.99
тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi
активiв ПАТ "ЗТР": 41,71%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 2190233723, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2179883170, кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 2179882855, "проти" прийняття
рiшення - 0.
365114.18

3718436

9.82

28.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є змiна умов кредитного договору та генеральної кредитної
угоди, укладених мiж ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк" та Товариством, вартiсть
правочину: 365114.18 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2015 рiк складає 3718436 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом
правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 9.82%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту
13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини
чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000
000 (сто мiльйонiв) гривень.
115000

3718436

3.09

21.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є забезпечення вимог за договором про надання банкiвської
контргарантiї, укладеного ПАТ "ЗТР" з ПАТ "Промiнвестбанк", вартiсть правочину: 115000 тис.
грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436
тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв
ПАТ "ЗТР": 3,09%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна
(вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв)
гривень.
794114

3718436

21.36

21.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є постачання електролiтної мiдi (мiдь катана круглого
перерiзу) за договором поставки, укладеного мiж Aurubis AG (Нiмеччина) та Товариством, вартiсть
правочину: 794114430.00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом
правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 21.36%.
39.84

3718436

0.0011

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 39 840,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0011%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
54

3718436

0.0015
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Опис

7

15.12.2016

Опис

8

15.12.2016

Опис

9

15.12.2016

Опис

10 15.12.2016

Опис

11 15.12.2016

Опис

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 54 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0015%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
278

3718436

0.0075

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 278 400,00 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0075%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
122

3718436

0.0033

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 122 400,00 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0033%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
305

3718436

0.0082

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 304 800,00 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0082%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
68

3718436

0.0018

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 68 400,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0018%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
23

3718436

0.00061

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 22 680,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00061%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
12 15.12.2016

Опис

13 15.12.2016

Опис

14 15.12.2016

Опис

15 15.12.2016

Опис

16 15.12.2016

Опис

17 15.12.2016
Опис

116

3718436

0.0031

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 115 600,00 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0031%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
95

3718436

0.0025

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 94 515,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0025%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
27

3718436

0.00073

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 27 000,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00073%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
8

3718436

0.00022

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 8 037,12 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00022%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
6

3718436

0.00016

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 5 851,56 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00016%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
48

3718436

0.0013

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини

66

Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 47 469,48 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0013%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
18 15.12.2016

Опис

19 15.12.2016

Опис

20 15.12.2016

Опис

21 15.12.2016

Опис

22 15.12.2016

Опис

43

3718436

0.0012

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 42 867,48 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0012%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
38

3718436

0.001

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 37 799,76 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0010%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
43

3718436

0.0012

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 42 634,68 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0012%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
27

3718436

0.00073

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 27 167,64 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00073%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
15

3718436

0.0004

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 14 881,44 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0004%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

23 15.12.2016

Опис

24 15.12.2016

Опис

25 15.12.2016

Опис

26 15.12.2016

Опис

27 15.12.2016

Опис

28 15.12.2016
Опис

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

4

3718436

0.00011

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 4 249,44 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00011%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
4

3718436

0.00011

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 3 949,32 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00011%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
12

3718436

0.00031

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 11 741,88 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00031%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
33

3718436

0.0009

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 33 278,83 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0009%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
6

3718436

0.00016

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 6 060,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00016%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
262

3718436

0.007

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 261 898,32 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,007%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
29 15.12.2016

Опис

30 15.12.2016

Опис

31 15.12.2016

Опис

32 15.12.2016

Опис

33 15.12.2016

Опис

34 15.12.2016

19

3718436

0.00052

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 19 339,32 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00052%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
5

3718436

0.00013

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 4 834,68 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00013%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
4

3718436

0.00011

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 3 947,64 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00011%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
11

3718436

0.00029

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 10 608,96 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00029%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
41

3718436

0.0011

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 41 040,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0011%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
16

3718436

0.00042
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Опис

35 15.12.2016

Опис

36 15.12.2016

Опис

37 15.12.2016

Опис

38 15.12.2016

Опис

39 15.12.2016

Опис

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 15 703,08 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00042%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
11

3718436

0.00028

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 10 512,72 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00028%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
31

3718436

0.00083

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 30 900,00 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00083%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
12

3718436

0.00033

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 12 274,44 грн. Вартiсть активiв
ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,00033%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
200

3718436

0.0054

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 200 400,00 грн. Вартiсть
активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 0,0054%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ
"ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо
це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
0.001

3718436

0.000000027

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання в оренду з 01.01.2017 по 31.12.2017 частини
нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 1,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ
"ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення
ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 0,000000027%,
але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних
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№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)
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емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
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Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру правочину, якщо це стосується
придбання або вiдчуження нерухомого майна.
40 15.12.2016

Опис

41 31.10.2016

Опис

42 28.09.2016

Опис

43 20.09.2016

Опис

44 06.09.2016

Опис

45 17.08.2016
Опис

0

3718436

0

15.12.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є передача в безоплатне користування (позичку) до
31.12.2017 частини нежитлового примiщення об’єкту нерухомостi. Вартiсть правочину: 0,00 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 0,00%, але згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.4 пункту 13.1 роздiлу
13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено будь-якi правочини, незалежно вiд розмiру
правочину, якщо це стосується придбання або вiдчуження нерухомого майна.
382425

3718436

10.28

31.10.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є надання грошових коштiв (кредиту), вартiсть
правочину:382425000.00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за
2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом
правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 10,28%.
115000

3718436

3.09

28.09.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є забезпечення вимог за договорами про надання банкiвських
контргарантiй, укладених ПАТ "ЗТР" з ПАТ "Промiнвестбанк", вартiсть правочину: 115000000.00
грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 3,09%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13
статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто
мiльйонiв) гривень.
115000

3718436

3.09

20.09.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є забезпечення вимог за договорами про надання банкiвських
контргарантiй, укладених ПАТ "ЗТР" з ПАТ "Промiнвестбанк", вартiсть правочину: 115000000.00
грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 3,09%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13
статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто
мiльйонiв) гривень.
23

3718436

0.0000062

06.09.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є продаж цiнних паперiв, вартiсть правочину: 23148.00 грн.
Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 0.0000062%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.3 пункту 13.1
роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi правочини незалежно вiд
їх розмiру, якщо це стосуються укладення або вчинення Товариством договорiв, правочинiв та
операцiй з цiнними паперами (за виключенням операцiй з податковими векселями).
115000

3718436

3.09

17.08.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є забезпечення вимог за договорами про надання банкiвських
контргарантiй, укладених ПАТ "ЗТР" з ПАТ "Промiнвестбанк", вартiсть правочину: 115000000.00
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає
3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до
вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 3,09%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13
статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини чи операцiї,
якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000 000 (сто
мiльйонiв) гривень.
46 11.08.2016

Опис

47 11.08.2016

Опис

48 11.08.2016

Опис

49 05.07.2016

Опис

50 05.07.2016

Опис

365547

3718436

9.83

11.08.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є поставка трансформаторного/реакторного обладнання,
вартiсть првочину: не бiльше нiж 365547600,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 9,83%. Згiдно з положеннями
пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будьякi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
839651

3718436

22.58

11.08.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є поставка трансформаторного/реакторного обладнання,
вартiсть првочину: не бiльше нiж 839651760.00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000.00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 22,58%. Згiдно з положеннями
пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будьякi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
535398

3718436

14.4

11.08.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є поставка трансформаторного/реакторного обладнання,
вартiсть првочину: не бiльше нiж 535398000.00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000.00грн. Спiввiдношення ринкової вартостi
майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 14,40%. Згiдно з положеннями
пiдпункту 13.1.2 пункту 13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будьякi договори, правочини чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх
предметом, перевищує 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
110560

3718436

2.97

05.07.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є продовження строку дiї договору про надання банкiвських
гарантiй i вiдкриття безвiдкличних акредитивiв з встановленою сумою лiмiту по наданню
документарних iнструментiв в розмiрi 4 000 000,00 євро, що на дату прийняття вiдповiдного
рiшення за офiцiйним курсом гривнi до євро, встановленим Нацiональним банком України
еквiвалентно 110 559 600,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi
за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом
правочину, до вартостi активiв ПАТ "ЗТР": 2,97%. Згiдно з положеннями пiдпункту 13.1.2 пункту
13.1 роздiлу 13 статуту ПАТ "ЗТР" до значних правочинiв вiднесено: будь-якi договори, правочини
чи операцiї, якщо цiна (вартiсть) майна, робiт або послуг, що є їх предметом, перевищує 100 000
000 (сто мiльйонiв) гривень.
880961

3718436

23.69

05.07.2016 Наглядовою радою було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення ПАТ "ЗТР"
значного правочину, предметом якого є збiльшення зобов’язань (заборгованостi) ПАТ "ЗТР" за
договором про умови надання банкiвських гарантiй i акредитивiв до розмiру 35 500 000,00 доларiв
США, що на дату прийняття вiдповiдного рiшення за офiцiйним курсом гривнi до долара США,
встановленим Нацiональним банком України еквiвалентно 880 960 900,00 грн. Вартiсть активiв
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Дата
№
прийняття
з/п
рішення
1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис. грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості
активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

3

4

5

ПАТ "ЗТР" за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2015 рiк складає 3718436000,00 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна що є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ
"ЗТР": 23,69%.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

24.02.2016

25.02.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

26.02.2016

29.02.2016

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

16.03.2016

17.03.2016

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

05.07.2016

06.07.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

11.08.2016

12.08.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

17.08.2016

18.08.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

06.09.2016

07.09.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

20.09.2016

21.09.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

28.09.2016

29.09.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

13.10.2016

17.10.2016

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

31.10.2016

01.11.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

15.12.2016

16.12.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

21.12.2016

22.12.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

28.12.2016

29.12.2016

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АЛЬЯНСАУДИТ"
34829687
69006, м. Запорiжжя, вул.
Добролюбова, буд.9, кв.19
3936 19.01.2007
д/в д/в д/в д/в
2016
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АЛЬЯНСАУДИТ"
34829687
69006 м. Запорiжжя, вул.
Добролюбова, б. 9, кв.19
3936 19.01.2007
д/в д/в д/в д/в

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного Акцiонерного Товариства
"Запорiжтрансформатор"
Акцiонерам та керiвництву
Публiчного Акцiонерного Товариства "Запорiжтрансформатор"
Основнi вiдомостi про емiтента:
1. Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Запорiжтрансформатор»
2. Код ЄДРПОУ 00213428
3. Мiсцезнаходження Україна, 69600, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3
4. Дата первинної державної
реєстрацiї 30.09.1994 р.
Опис аудиторської перевiрки:
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (надалi – МСА) ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiжтрансформатор» (надалi – ПАТ «ЗТР»), що додається, яка складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
станом на 31.12.2016 р. (форма № 1); Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) за 2016рiк (форма №
2), Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма № 3), Звiту про власний капiтал за 2016 рiк
(форма № 4) та Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ «ЗТР» є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (надалi - МСФЗ).
Функцiональною валютою ПАТ «ЗТР» є нацiональна валюта України – гривня. Фiнансова звiтнiсть складена у
тисячах українських гривень. Звiтний перiод ПАТ «ЗТР» спiвпадає з календарним роком.
Обрана ПАТ «ЗТР» облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову
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полiтику в 2014 роцi» вiд 08.01.2014 р. № 1а (iз змiнами i доповненнями вiд 28.09.2015 р. № 705, вiд 25.11.2015 р. №
897), протягом звiтного року була незмiнною. Фiнансова звiтнiсть складається на пiдставi застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЗТР» складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне подання фiнансових звiтiв:
Управлiнський персонал ПАТ «ЗТР» несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того,
щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання ПАТ «ЗТР» фiнансової
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «ЗТР». Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних
облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання фiнансової звiтностi.
Розмiр суттєвостi з ПАТ «ЗТР» не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до виявлених пiд час аудиту
вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора та у спосiб, що визначений вiдповiдними МСА.
У зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення
податкового облiку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового облiку.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської
думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки»:
Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, ми не приймали участь в
iнвентаризацiї матерiальних активiв ПАТ «ЗТР». Вiдповiдно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких
коригуваннях основних засобiв та запасiв ПАТ «ЗТР».
Примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять розкриття iнформацiї, що передбачена у МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї».
Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ЗТР»
станом на 31.12.2016 року, та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016 рiк, вiдповiдно до МСФЗ.
Не вносячи додаткових застережень до цього звiту незалежного аудитора, привертаємо увагу та той факт, що в
найближчому майбутньому Товариство буде продовжувати вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi.
Товариство функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi в країнi та в свiтi. Економiчна стабiльнiсть буде
значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi проводить Уряд України та свiтова
спiльнота. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати
дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства на найближчi 12 мiсяцiв.
Проведений аудит, в свою чергу не виявив суттєвих внутрiшнiх причин та подiй у Товариствi, якi мали би вплив на
можливiсть безперервної дiяльностi протягом 12-мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Iншi питання
Аудит фiнансової звiтностi ПАТ «Запорiжтрансформатор» за 2015 рiк було виконано ТОВ «Аудиторська компанiя
«Аваль» (свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 3167 вiд
28.03.2003 р., чинне до 28.02.2018 р.), який висловив умовно-позитивну думку щодо цих звiтiв. Аудиторський
висновок пiдписано 03 березня 2016 року.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2016 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок"
1. Протягом 2016 року ПАТ «ЗТР» не приймались рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10% статутного капiталу;
- викупу власних акцiй;
- утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- припинення дiяльностi ПАТ «ЗТР»;
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- зменшення статутного капiталу.
2. На пiдставi запитiв, направлених управлiнському персоналу, ПАТ «ЗТР» повiдомило, що у 2016 р.:
- не порушувалися справи про банкрутство ПАТ «ЗТР» та вiдповiдно не виносилися ухвали про його лiквiдацiю або
санацiю;
- операцiї лiстингу (делiстингу) цiнних паперiв ПАТ «ЗТР» на фондовому ринку не вiдбувалися.
3. У 2016 р. вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб:
На засiданнi Наглядової ради (протокол № 16/03-16 вiд 16.03.2016 р.) головою Наглядової ради ПАТ «ЗТР» обрано
Машковцева Сергiя.Вячеславовича.
На загальних зборах акцiонерiв (Протокол вiд 26.02.2016 р. № 33) здiйснено переобрання посадових осiб Наглядової
Ради. Iнформацiю про змiни у персональному складi членiв Наглядової ради розмiщено у загальнодоступнiй
iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 29.02.2016 р. та 17.03.2016 р.
4. На пiдставi вiдповiдi на наш запит управлiнський персонал ПАТ «ЗТР» повiдомив, що протягом 2016 р. вiдбувались
змiни у складi власникiв простих iменних акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Iнформацiю
про змiни у складi власникiв простих iменних акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,
розмiщено у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 25.02.2016 р.
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Пунктом 13 Статуту ПАТ «ЗТР» (тринадцята редакцiя) визначений перелiк правочинiв, якi вважаються значними та
рiшення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами акцiонерiв. Протягом звiтного
року вiдповiдно до iнформацiї, що надана управлiнським персоналом ПАТ «ЗТР», укладалися правочини, що
Статутом вiднесенi до значних, згоду на вчинення яких у вiдповiдностi до положень Статуту та вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства" було надано Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою ПАТ «ЗТР».
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства"
Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ «ЗТР» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту,
затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗТР» (Протокол вiд 24.05.2016 р. № 34).
Протягом 2016 р. в ПАТ «ЗТР» функцiонували органи корпоративного управлiння: Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, виконавчий орган – генеральний директор. Кiлькiсний склад органiв
корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту ПАТ «ЗТР».
Функцiонування органiв корпоративного управлiння ПАТ «ЗТР» регламентується: Статутом; Положенням про
Загальнi збори акцiонерiв; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Власний кодекс корпоративного управлiння ПАТ «ЗТР» не приймався.
Служба внутрiшнього аудиту в ПАТ «ЗТР» не створена, так як не передбачена внутрiшнiми документами ПАТ «ЗТР».
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi
товариства" та вимогам Статуту (роздiл 10) – не рiдше 1 разу на квартал.
Протягом 2016 р. поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював генеральний директор
(одноосiбний виконавчий орган), в межах повноважень, якi встановленi Статутом ПАТ «ЗТР».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ «ЗТР» протягом 2016 р. здiйснювала Ревiзiйна комiсiя.
Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської
дiяльностi ПАТ «ЗТР».
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року Ревiзiйною комiсiєю не проводились.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у т. ч. внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у ПАТ «ЗТР» вiдповiдає вимогам Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту.
Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
На момент затвердження управлiнським персоналом ПАТ «ЗТР» фiнансової звiтностi до випуску, ПАТ «ЗТР» ще не
пiдготувала iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги
ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого
викривлення, в тому числi в наслiдок шахрайства. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi ПАТ «ЗТР» внаслiдок шахрайства.
Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2016 р.
складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ «ЗТР».
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi окрiм
тих, що призвели до модифiкацiї аудиторської думки та про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення
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умовно-позитивної думки".
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ»
2. ЄДРПОУ 34829687
3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69
5. Свiдоцтво про внесення до № 3936, видане на пiдставi рiшення Аудиторської
Реєстру аудиторських фiрм та палати України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до
аудиторiв 27.10.2021 року
Аудиторська перевiрка фiнансової звiтностi ПАТ «ЗТР» проводилася на пiдставi договору № 202/17 вiд 17.01.2017 р.
Аудиторська перевiрка проведена у перiод з 13 лютого 2017 р. до 30 березня 2017 р.
Директор
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» Рубiтель О.Ю
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005648 виданий рiшенням
Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.2003 р.)
дiя якого продовжена до 25.12.2018р. рiшенням
Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р.
Аудитор
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреєва Л.М.
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643 виданий
рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.03 р.)
дiя якого продовжена до 25.12.2018р. рiшенням
Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р.
30 березня 2017 р.
д/в
д/в
д/в
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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

2016

3

2

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
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
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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 рiшення про схвалення значного правочину

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

5

членів наглядової ради - акціонерів

5

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

5

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку

Наглядова рада не проводила самооцiнку
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

42

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
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Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

д/в

д/в
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)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/в

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

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)

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

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Так

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

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

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
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

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 про порядок
нарахування та виплати
дивiдендiв. Положення про
порядок надання iнформацiї
акцiонерам.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

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

83

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

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)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
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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): д/в

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
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

X

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? Так
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: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
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
д/в
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00213428

за КОАТУУ 2310136900

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

27.11

2641

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 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

Нематеріальні активи:

1000

4661

4400

0

первісна вартість

1001

14613

14983

0

накопичена амортизація

1002

-9952

-10583

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

681

668

0

Основні засоби:

1010

955141

894180

0

первісна вартість

1011

1027428

1030201

0

знос

1012

-72287

-136021

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

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

1030

414741

707598

0

I. Необоротні активи
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інших підприємств
інші фінансові інвестиції

1035

900322

607470

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

54043

21891

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

2329589

2236207

0

Запаси

1100

235482

727158

0

Виробничі запаси

1101

48838

241539

0

Незавершене виробництво

1102

177589

402107

0

Готова продукція

1103

9017

38187

0

Товари

1104

38

45325

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

531825

295430

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

38290

38372

0

з бюджетом

1135

455428

143432

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

405132

140769

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

10464

105595

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

103313

514433

0

Готівка

1166

0

2

0

Рахунки в банках

1167

103313

514431

0

Витрати майбутніх періодів

1170

4199

9864

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

162

6764

0

Усього за розділом II

1195

1379163

1841048

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

3708752

4077255

0

II. Оборотні активи

87

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

22103

22103

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

439889

405374

0

Додатковий капітал

1410

243

244

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

-4846256

-5742787

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

( 22 )

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-4384043

-5315066

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

88509

74613

0

Пенсійні зобов’язання

1505

26059

27680

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

33037

42711

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

21543

18854

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

147605

145004

0

Короткострокові кредити банків

1600

5609341

7989001

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:

1610

866284

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

88

за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги

1615

383589

341851

0

за розрахунками з бюджетом

1620

1974

3387

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

819

1847

0

за розрахунками з оплати праці

1630

6302

7497

0

за одержаними авансами

1635

492901

334267

0

за розрахунками з учасниками

1640

259423

259354

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

85

294

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

324472

309819

0

Усього за розділом IІІ

1695

7945190

9247317

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

3708752

4077255

0

Примітки

д/в

Керівник

Клейнер Iгор Саулович

Головний бухгалтер

Нiколаенко Людмила Iванiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00213428

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

2352247

1095288

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

( 1193745 )

( 833603 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

1158502

261685

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

7742

5368

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

( 127294 )

( 89796 )

Витрати на збут

2150

( 104764 )

( 85031 )

Інші операційні витрати

2180

( 98659 )

( 80049 )

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)

2190

835527

12177

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

90

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2792

2750

Інші доходи

2240

6

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 1782213 )

( 2684802 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 1296 )

( 2058 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( 945184 )

( 2671933 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

13939

3347

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 931245 )

( 2668586 )

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

243

-6091

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

243

-6091

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-44

1096

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

199

-4995

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-931046

-2673581

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1248101

647160

Витрати на оплату праці

2505

192251

170615

Відрахування на соціальні заходи

2510

38970

48548

Амортизація

2515

64787

64943

Інші операційні витрати

2520

385421

592133

Разом

2550

1929530

1523399

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

2210250000

2210250000

91

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

2210250000

2210250000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.421

-1.2074

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.421

-1.2074

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0.00

0.00

Примітки

д/в

Керівник

Клейнер Iгор Саулович

Головний бухгалтер

Нiколаєнко Людмила Iванiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00213428

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

1469905

634156

Повернення податків і зборів

3005

269882

40258

у тому числі податку на додану вартість

3006

3432

32260

Цільового фінансування

3010

82

4444

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1443017

721428

Надходження від повернення авансів

3020

2707

645

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

2792

2750

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

785

0

Надходження від операційної оренди

3040

2162

3111

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

1617

77161

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1189104 )

( 566488 )

Праці

3105

( 152881 )

( 134457 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 40236 )

( 54849 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 91001 )

( 58360 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 33638 )

( 18626 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 57363 )

( 39734 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 828966 )

( 397419 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 100175 )

( 163 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими

3150

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

93

контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 46619 )

( 127865 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

743967

144352

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

796

необоротних активів

3205

0

1360

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

23

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 822 )

необоротних активів

3260

( 6573 )

( 5022 )

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

-6550

-3688

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

131

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

98600

46083

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

( 22 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 69 )

( 49 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 209677 )

( 140485 )

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

( 223841 )

( 34603 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-334856

-129076

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

402561

11588

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

94

Залишок коштів на початок року

3405

103313

96394

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8559

-4669

Залишок коштів на кінець року

3415

514433

103313

Примітки

д/в

Керівник

Клейнер Iгор Саулович

Головний бухгалтер

Нiколаєнко Людмила Iванiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00213428

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.
Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3553

0

0

0

0
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продукцію, товари, роботи,
послуги
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)
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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
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00213428

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.
Стаття

1

Зареєстрований
Код рядка
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Вилучений
капітал

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок
року

4000

22103

439889

243

0

-4836266

0

-22

-4374053

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

-9990

0

0

-9990

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на початок
року

4095

22103

439889

243

0

-4846256

0

-22

-4384043

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

-931245

0

0

-931245

Інший сукупний дохід
за звітний період

4110

0

199

0

0

0

0

0

199

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
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Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

199

0

0

0

0

0

199

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

1

0

0

0

22

23

Анулювання
викуплених акцій

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

100

(часток)
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

-34714

0

0

34714

0

0

0

Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-34515

1

0

-896531

0

22

-931023

Залишок на кінець
року

4300

22103

405374

244

0

-5742787

0

0

-5315066
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» за 2016 рiк.
1. Баланс (форма 1)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена згiдно мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
та звiтностi, дiючих на 31.12.2016 р.
Облiкова полiтика пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї
наступним якiсним характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати
операцiй i iнших подiй визнаються пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання
або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй
звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по
основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про
фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи,
зобов'язання i капiтал.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у
фiнансовiй звiтностi суми активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i
припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на минулому досвiдi
керiвництва пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх
подiй, якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
є 1 сiчня 2012 року.
Згiдно рекомендацiй МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» наведена порiвняльна iнформацiя до
Балансу:
1. Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) ( Форма1)
Актив Код рядка На 31.12.2015 На 31.12.2016
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I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 4 661 4 400
первiсна вартiсть 1001 14 613
14 983
накопичена амортизацiя 1002 (9 952) (10 583)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 681 668
Основнi засоби 1010 955 141 894 180
первiсна вартiсть 1011 1 027 428 1 030 201
знос 1012 (72 287) (136 021)
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 414 741 707 598
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 900 322 607 470
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 54 043 21891
Вiдстроченi податковi активи 1045
Iншi необоротнi активи 1090
Усього за роздiлом I 1095 2 329 589 2 236 207
II. Оборотнi активи
Запаси
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1100 235 482 727 158
Виробничi запаси 1101 48 838 241 539
Незавершене виробництво 1102 177 589 402 107
Готова продукцiя 1103 9 017 38 187
Товари 1104 38 45 325
Векселi одержанi 1120
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари, роботи, послуги 1125 531 825 295 430
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками
за виданими авансами 1130 38 290 38 372
з бюджетом 1135 455 428 143 432
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв 1145
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10 464 105 595
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160
Грошi та їх еквiваленти: 1165 103 313 514 433
Готiвка 1166 2
Рахунки в банках 1167 103 313 514 431
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 4 199 9 864
Iншi оборотнi активи 1190 162 6 764
Усього за роздiлом II 1195
III.Необоротнi активи для продажу, та групи вибуття 1200 1 379 163 1 841 048
Баланс 1300 3 708 752 4 077 255
Пасив Код рядка
12
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 22 103 22 103
Капiтал у дооцiнках 1405 439 889 405 374
Додатковий капiтал 1410 243 244
Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (4 846 256) (5 742 787)
Неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1430 (22)
Усього за роздiлом I 1495 (4 384 043) (5 315 066)
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 88 509 74 613
Пенсiйнi зобов'язання 1505 26 059 27 680
Довгостроковi кредити банкiв 1510
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515
Довгостроковi забезпечення 1520 33 037 42 711
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1521 21 543 18 854
Цiльове фiнансування 1525
Усього за роздiлом II 1595 147 605 145 004
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 5 609 341 7 989 001
Поточна заборгованiсть за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 866 264
товари, роботи, послуги 1615 383 589 341 851
розрахунками з бюджетом 1620 1 974 3 387
у тому числi з податку на прибуток 1621
за розрахунками зi страхування 1625 819 1 847
розрахунками з оплати працi 1630 6 302 7 497
за одержаними авансами 1635 492 901 334 267
з учасниками 1640 259 423 259 354
Поточнi забезпечення 1660
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 85 294
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Iншi поточнi зобов'язання 1690 324 472 309 819
Усього за роздiлом III 1695 7 945 190 9 2647 317
IV. Зобов`язання, пов`язаннi з необоротними активами та групами вибуття утримуваними для
продажу 1700
Баланс 1900 3 708 752 4 077 255
Активи пiдприємства.
Основнi засоби та нематерiальнi активи.
У балансi пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з
прав на програмне забезпечення, лiцензiй та дозволiв на торгiвлю. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом.
В балансовiй вартостi нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:
Тис. грн.
Первiсна вартiсть на 01.01.2016 року 14 613
Накопичена амортизацiя на 01.01.2016 року . 9 952
Вибуло ( списано ) за рiк нематерiальних активiв 13
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 року 14 983
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016 року 10 583
В балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої, тис.грн. Машини та обладнання, тис.грн Iншi, тис.грн.
Всього, тис.грн.
Первiсна вартiсть
на 01.01.2016 року 314 509 649 940 62 979 1 027 428
Накопичена амортизацiя
на 01.01.2016 року 11 314 46 642 14 331 72 287
Балансова вартiсть
на 01.01.2016 року 303 195 603 298 48 648 955 141
Надiйшло за 2016 рiк 290 1 838 1 684 3 812
Вибуття за 2016 рiк
(за балансовою вартiстю) 155 355 119 629
Амортизацiйнi вiдрахування 11 760 43 606 8 778 64 144
Балансова вартiсть
на 31.12.2016 року 291 570 561 175 41 435 894 180
Первiсна вартiсть
на 31.12.2016 року 314 643 651 113 64 445 1 030 201
Накопичена амортизацiя
на 31.12 2016 року 23 073 89 938 23 010 136 021
тис. грн.
Незавершене будiвництво на 01.01.2016 року 681
Надiйшло за 2016 рiк 4 181
Вибуло за 2016 рiк 4 194
Незавершене будiвництво на 31.12.2016 року 668
у т.ч.:
- капiтальне будiвництво 646
- придбання (виготовлення) основних засобiв 22
До складу капiтального будiвництва увiйшли комунiкацiї селища Сонячне, що належить до сфери
управлiння Запорiзької облдержадмiнiстрацiї на загальну суму 363 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї, якi увiйшли до складу статтi балансу : «Iншi фiнансовi iнвестицiї» станом на
31.12.2016 р. складають на загальну суму 607 470 тис. грн. та вiдображаються в бухгалтерському
облiку по собiвартостi.
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Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств станом на 31.12.2016 р. складають на загальну суму 707 598 тис. грн. та
вiдображаються по собiвартостi за iсторичним курсом придбання.
Запаси.
Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась методом ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв на 31.12 2016 р. складає 727 158 тис. грн., у тому числi :
• Незавершене виробництво 402 107
• Готова продукцiя 38 187
• Сировина та матерiали 157 291
• Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi 81 754
• Iншi 47 819
Балансова вартiсть запасiв, переданих у переробку складає 46 030 тис. грн. Вартiсть матерiалiв, якi
знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi складає 56 240 тис.грн.
До складу сировини та матерiалiв включено товаро-матерiальнi цiнностi в дорозi на суму 33 463
тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть, яка буде погашена у строк, що
перевищує дванадцять мiсяцiв iз дати балансу, у тому числi:
тис. грн..
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
• заборгованiсть за розрахунками з iноземними замовник 37 496 0
• заборгованiсть за розрахунками з українськими замовниками 16 498 21 847
• iнша заборгованiсть 49 44
Усього 54 043 21 891
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена протягом дванадцяти
мiсяцiв iз дати балансу складає 589 593 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за товари, роботи,
послуги : 295 430 тис.грн.
Склад поточної дебiторської заборгованостi тис. грн. :
31.12.2015 р. 31.12.2016 р.
• Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi за
розрахунками з iноземними замовниками 406 697 59 527
• Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi за
розрахункам з українськими замовниками 125 128 260 985
• мiнус резерв сумнiвних боргiв 0 (25 082)
• Фiнансова дебiторська заборгованiсть:
- за виданими авансами 38 290 38 551
- мiнус резерв сумнiвних боргiв 0 (179)
- за розрахунками з бюджетом 455 428 143 432
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 700 112 433
- мiнус резерв сумнiвних боргiв (74) (74)
Всього поточної дебiторської заборгованостi 1 035 863 589 593
Аналiз кредитної якостi фiнансової дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої
дебiторської заборгованостi наведено наступними показниками:
тис. грн..
31.12.2015 31.12.2016
1. Заборгованiсть, термiн погашення якої, не настав
за розрахунками з клiєнтами:
- Росiйської Федерацiї 69 634 15 453
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- України 618 725 443 776
- Iнших країн 327 617 50 996
Всьго 1 015 976 510 225
2. Заборгованiсть, термiн погашення якої, за розрахунками
з клiєнтами настав:
- до 30 днiв 11 410 7 756
- вiд 30 до 90 днiв 3 963 37 464
- вiд 90 до 180 днiв 22 40 298
- вiд 180 до 360 днiв 20 15 303
- бiльш 360 днiв 4 471 438
Всього 19 887 101 259
На пiдставi проведеного аналiзу фiнансового стану контрагентiв вся прострочена дебiторська
заборгованiсть не є знецiненою заборгованiстю та вважається повнiстю вiдшкодовуваною.
Зобов’язання та капiтал пiдприємства.
На початок року на 01.01.2016р. проведено коригування сальдо нерозподiленого прибутку
( рядок 1420 Балансу) на загальну суму 9 990 тис.грн. на списанi фiнансовi iнвестицiї по банку Бiг
- Енергiя в зв’зку з лiквiдацiєю банку. Iншi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) було
зменшено на суму 9990 тис. грн.
Змiнено на 306 тис. грн. розрахунки по дебiторської заборгованостi з Управлiнням соцiального
захисту населення : збiльшено рядок 1155 ф.1, та рядок 1525 ф.1 ( було значення вiд’ємне).
Довгостроковi зобов’язання i забеспечення
У складi довгострокових зобов’язань i забезпечень станом на 31.12.2016 року вiдображенi:
тис. грн.
- вiдстроченi податковi зобов’язання 74 613
- пенсiйнi зобов’язання, розрахованi
на основi Актуарної оцiнки зобов’язань та витрат 27 680
- забезпечення витрат персоналу 18 854
- забезпечення по гарантованим зобов’язанням 23 857
Загальна сума довгострокових зобов’язань: 145 004
Склад поточних зобов’язань i забеспечень:
тис. грн.
- заборгованiсть за короткостроковi кредити банкiв 7 989 001
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 341 851
- одержанi аванси вiд замовникiв 334 267
- iншi зобов’язання 582 198
Загальна сума поточної кредиторської заборгованостi на 31 грудня 2016 р. складає: 9 247 317
Iнформацiя за сегментами.
Для пiдготовки iнформацiї за сегментам пiдприємство встановило прiоритетним - господарський
сегмент по виробництву трансформаторiв, а допомiжний географiчний сегмент – збутовий.
Дохiд по виробництву трансформаторiв за 2016 рiк становить понад 90 % загального розмiру
доходу вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг).
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за географiчним збутовим сегментом 82,66% складає реалiзацiя
покупцям України.
Iнформацiя за операцiйними сегментами наведена у наступнiй таблицi:
тис. грн.
показники 2015 рiк 2016 рiк
За видами продукцiї:
1. Дохiд вiд реалiзацiї: 1 095 288 2 352 247
1.1 Виробництво трансформаторiв 1 019 412 2 218 150
1.2 iншi 75 876 134 097
За географiчними збутовими сегментами:
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2. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям:
Росiя 177 232 252 740
Україна 438 824 1 944 319
Бiлорусь 130 752 114 377
Казахстан 91 392 15 876
Iндiя 0 9 088
Куба 0 9 468
Грузiя 98 766 0
Саудiвська Аравiя 69 234 0
В’етнам 30 140 0
Перу 25 831 0
Аргентина 202 0
Уругвай 64 0
iншi 32 851 6 379
Продовження тексту приміток
Розкриття iнформацiї
до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
в тисячах гривень
I. Роздiл «Фiнансовi результати»
Згiдно вимогам МСБО № 18 “Дохiд” , на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, iнших активiв) визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший
актив);
• пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами,
iншими активами);
• сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена;
• є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства,
а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аналiз доходiв по категорiям: 2016 рiк
Трансформатори та реактори 2 218 150
Роботи та послуги 88 031
Запаснi частини та iнша продукцiя 46 006
Товари 60
__________________________________________________________________________________
Всього доходiв вiд реалiзацiї 2 352 247
У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - витрати сформованi згiдно вимог МСБО № 1,
МСФЗ №1 i мiстять фактичнi прямi виробничi та загальновиробничi витрати.
Згiдно МСБО №1 та МСФЗ №1 в звiтi доходи або витрати показанi згорнуто по iдентичним
операцiям
У статтi « Iншi операцiйнi доходи» : 2016 рiк
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума 5 891
вiд реалiзацiї операцiйної оренди активiв, чиста сума 1 703
вiд реалiзацiї iноземної валюти, чиста сума 144
вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 4
______________________________________________________________________________
Всього: 7 742
У статтi «Адмiнiстративнi витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов’язанi з
управлiнням i обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання адмiнiстративноуправлiнського персоналу, витрати на їх службовi вiдрядження, на утримання основних засобiв,
охорону, юридичнi, аудиторськi та iншi).
Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалiзацiєю продукцiї ( витрати
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пов’язанi з пошуком ринку збуту продукцiї, транспортнi витрати на доставку продукцiї, утримання
пiдроздiлiв що займаються збутом продукцiї, витрати до резерву на виконання гарантiйних
зобов’язань, рекламу та iншi ).
Стаття « Iншi операцiйнi витрати» вiдображає втрати якi склалися : 2016 рiк
збиток вiд iнших операцiйної дiяльностi, чиста сума ( 26 356)
збиток вiд вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв, чиста сума ( 25 261)
збиток вiд утримання соцiальної сфери, чиста сума ( 19 902)
збиток вiд операцiйних курсових рiзниць, чиста сума ( 14 925)
збиток вiд отриманих штрафiв, пенi , чиста сума ( 12 215)
_________________________________________________________________________________
Всього: ( 98 659)
Стаття «Iншi фiнансовi доходи» мiстить доходи:
2016 рiк
• надходження вiдсоткiв вiд установ банкiв по залишкам на рахунках пiдприємства
2 792
У статтi «Фiнансовi витрати» вiдображено: вiдсотки за кредит, витрати пов’язанi з страхуванням
майна в заставi, вiдсотковi витрати по зобов’язанню за пенсiйне забезпечення, чистий збиток вiд
курсових рiзниць з фiнансових операцiй.
Стаття « Iншi витрати» вiдображає втрати якi склалися : 2016 рiк
збиток вiд iнших витрат, чиста сума (1 166)
збиток вiд списання необоротних активiв , чиста сума (130)
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_______________________________________
__________________________________________
Всього: ( 1 296)
Стаття «Витрати (дохiд) з податку на прибуток»:
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог МСБО №12 “Податок
на прибуток”.
13 939 – сума зменшення вiдстрочених податкових зобов’язань за 2016 рiк, отримана в результатi
амортизацiї резерву дооцiнки основних засобiв, а також нарахування резервiв сумнiвних боргiв,
гарантiйних зобов’язань i додаткового пенсiйного забезпечення
II. Роздiл «Сукупний дохiд»
У даному роздiлi вiдображено змiни сукупного доходу пiдприємства як за рахунок фiнансового
результату, так i за рахунок iншого сукупного доходу.
Стаття «Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування» за звiтний перiод скоригована на суму
зменшення пенсiйних зобов’язань на суму 243 тис. грн. та збiльшення вiдстрочених податкових
зобов’язань на суму 44 тис.грн.
Продовження тексту приміток
Розкриття
iнформацiї про рух грошових коштiв.
Звiт про рух грошових коштiв складений згiдно МСБО № 7 прямим методом.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання, грошовi кошти в дорозi, та залишок коштiв на валютному
акредитивi.
Роздiл I «Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi»
• У статтi «Цiльового фiнансування» вiдображено надходження грошових коштiв вiд :
вiдшкодування Запорiзьким обласним воєнним комiсарiатом пiдприємству виплати
середньої заробiтної плати за перiод вiйськових зборiв вiйськово - зобов’язаних
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працiвникiв;
вiдшкодування Управлiнням працi та соцiального захисту населення Запорiзької
мiської ради по Днiпровському району пiдприємству вiдпускних та нарахувань на них
громадянам якi постраждали у наслiдок ЧАЕС.
• У статтi «Iншi надходження» вiдображено надходження грошових коштiв вiд соцiальної сфери 1
175 тис.грн , iншi надходження 442 тис.грн.
• У статтi « Iншi витрачання» вiдображенi:
витрати грошових коштiв на вiдрядження працiвникiв пiдприємства в склали у сумi
30 941 тис.грн.;
витрати комiсiї та iншi витрати якi виникли при покупцi валюти в сумi
5 234 тис.грн.;
витрати на утримання представництв (Росiя, Казахстан, Iндiя) склали 3 580 тис.грн.;
витрати на утримання соцiальної сфери в сумi 3 197 тис.грн;
витрати орендної плати вiд використання отриманого майна та обладнання в оренду
склали 1 862 тис.грн.;
iншi операцiйнi витрати 1 142 тис.грн.;
представницькi витрати склали 663 тис.грн.
Роздiл III «Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi»
• Стаття «Iншi надходження» вiдображає поворотнi фiнансовi допомоги та iншi надходження у
сумi 98 600 тис. грн.
• Стаття «Сплаченi дивiденди» вiдображає виплату дивiдендiв акцiонера грошовими коштами
згiдно Протоколiв № 14 – 29 Загальних зборiв акцiонерiв у сумi 69 тис. грн.
• Стаття «Сплата вiдсоткiв» складається з сплачених вiдсоткiв за користування кредитами у сумi
209 677 тис. грн.
• Стаття «Iншi платежi» складається з:
фiнансової допомоги у сумi 205 356 тис. грн.;
сплати забезпечення виконання договору на закупiвлю 15 000 тис. грн.;
благодiйних внескiв до неприбуткових органiзацiй та фондiв у сумi 3 485 тис. грн.
• Залишок коштiв на кiнець року включає в себе:
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi 392 963 тис.грн.
грошовi кошти в дорозi у сумi 26 283 тис.грн.
залишок коштiв на депозитних рахунках у сумi 11 780 тис.грн.
залишок коштiв на валютному акридитивi у сумi 80 989 тис.грн.
залишок коштiв на iнших рахунках у сумi 2 416 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2016 року 514 431 тисяч гривень iз загальної суми грошових коштiв на
банкiвських рахунках були деномiнованi в iноземну валюту: 19 % в доларах США, 4% в Евро,
0,2% в росiйських рублях
На 31 грудня 2015 року 103 313 тисяч гривень iз загальної суми грошових коштiв на банкiвських
рахунках були деномiнованi в iноземну валюту: 22% в росiйських рублях, 10% в Евро, 8 % в
доларах США.
Продовження тексту приміток
Розкриття iнформацiї
в примiтках до звiту “ Про власний капiтал ”.
в тисячах гривень
Звiт “ Про власний капiтал ” складений згiдно з МСБО № 1.
В примiтках до нього розкривається iнформацiя про призначення i використання кожного
елементу власного капiталу.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених та
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тих, що знаходяться в обiгу простих акцiй становить 2 210 250 000 акцiй з номiнальною вартiстю
0,01 гривня за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Всi простi акцiї мають один
голос при голосуваннi.
Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає ( 5 329 686) тис.грн., у тому
числi:
• Статутний капiтал – 22 103 тис. грн.
• Капiтал у дооцiнках – 405 374 тис.грн, який складається з:
резерву переоцiнки основних засобiв – 402 315 тис. грн.
резерву переоцiнки пенсiйних зобов’язань в сумi 3 059 тис. грн.
• Додатковий капiтал – 244 тис.грн.,
на кiнець звiтного перiоду збiльшився на 1 тис.грн. за рахунок перепродажу власних цiнних
паперiв (рiзниця мiж цiною продажу та цiною викуплених акцiй) якi знаходилися в статтi
«Вилучений капiтал» в сумi 22 тис.грн.
• Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - (5 742 787) тис.грн.,
на кiнець звiтного перiоду збиток:
збiльшився за пiдсумками фiнансових результатiв за 2016 рiк на суму (931 245) тис.грн.;
зменшився за рахунок амортизацiї резерву дооцiнки основних фондiв на 34 714 тис.грн.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй ПАТ „Запорiжтрансформатор”
№ п/п Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй Вiд
загальної кiлькостi акцiй Вид акцiй
1 33499232-233177 ПЗНВIФ «Четвертий»
КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (Україна)
Госпiтальна, буд. 12-д. Київ, 01901
1 074 826 606
48,629187% Iменнi простi
2 33499232-233821 ПЗНВIФ «Сьомий»
КУА «Сварог Ессет Менеджмент» (Україна)
Госпiтальна, буд. 12-д. Київ, 01901
1 104 915 072
49,990502% Iменнi простi
Головний бухгалтер Л.I. Нiколаєнко
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