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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) (далі - Положення). 
 

Генеральний директор    Клейнер I.С. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2021 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00213428 
4. Місцезнаходження: 69000, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3 
5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 270-39-00, (061) 270-37-39 
6. Адреса електронної пошти: office@ztr.ua 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

http://ztr.com.ua/ua/financial_statement
s 28.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
5. Відомості про цінні папери емітента:  
    1) інформація про випуски акцій емітента X 
    2) інформація про облігації емітента  
    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    4) інформація про похідні цінні папери емітента  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 
голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 
також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. Інформація про іпотечне покриття:  
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду  
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
 "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H." є нерезидентом, а тому у вiдомостях про участь 
емiтента в iнших юридичних особах в графi iдентифiкацiйний код юридичної особи зазначено 
реєстрацiйний код компанiї. 
 
Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не наводиться в 
зв'язку з їх вiдсутнiстю. 
 
Перевiрка промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року суб'єктом аудиторської 
дiяльностi не здiйснювалась. 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 30.09.1994 
3. Територія (область) 
 Запорізька обл. 
4. Статутний капітал (грн)  
 22102500 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 1213 
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 
 46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 
 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 
9. Органи управління підприємства 
 Загальнi збори. Наглядова рада. Ревiзiйна комiсiя. Генеральний директор 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 

ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Україна, 69107, Запорiзька обл., м. 

Запорiжжя, проспект Соборний, будинок 
164 

20507422 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Акцiонерне товариство  "ОТП Банк", МФО 300528 
2) IBAN 
 UA833005280000026007455073405 
3) поточний рахунок 
 UA833005280000026007455073405 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком в іноземній валюті 
 Акцiонерне товариство  "ОТП Банк", МФО 300528 
5) IBAN 
 UA833005280000026007455073405 
6) поточний рахунок 
 UA833005280000026007455073405 
 



 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Машковцев Сергiй Вячеславович 
3. Рік народження 
 1974 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 24 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Лугань", 34479348, головний юрисконсульт 
7. Опис 
 До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, 
Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 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, бiзнес-планiв 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, 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 Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 
емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  
Загальний стаж роботи (рокiв) - 24 роки.. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала 
посади: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, директор департаменту з 
управлiння активами. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: 
голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, мiсцезнаходження: 



м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, директор департаменту з управлiння активами ТОВ "КУА 
"Сварог Ессет Менеджмент",  iдентифiкацiйний код 33499232, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 
Госпiтальна, 12д. Особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Коротка Ганна Лукiвна 
3. Рік народження 
 1953 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 50 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", 33499232, заступник директора Департаменту з 
правових питань 
7. Опис 
 Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про 
Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 50 рокiв. Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:  директор департаменту з правових питань. 
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: Директор Департаменту з 



правових питань ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", мiсцезнаходження: м. Київ вул. 
Лаврська, 16.  Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Паладiй Iгор Володимирович 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 32 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Лугань", 34479348, заступник директора з економiчної безпеки 
7. Опис 
 Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про 
Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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.  Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 32 роки. Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: заступник директора з економiчної безпеки, 
провiдний фахiвець з економiчної безпеки. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала 
наступнi посади: провiдний фахiвець з економiчної безпеки ПАТ "Сумиобленерго", 
iдентифiкацiйний код 23293513, мiсцезнаходження: м. Суми, вул. Iвана Сiрка, 7. Особа є 



акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Романенко Микола Володимирович 
3. Рік народження 
 1981 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 19 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "ЗТР", 00213428, юрисконсульт 
7. Опис 
 Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про 
Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 19 рокiв. Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт. 
Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт 
ПрАТ "ЗТР", iдентифiкацiйний код 00213428, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське 
шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, 
мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. Особа є акцiонером ПРАТ "ЗТР". 



 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Рибалко Олександр Вiкторович 
3. Рік народження 
 1970 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 30 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "ЗТР", 00213428, провiдний юрисконсульт 
7. Опис 
 Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про 
Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 30 рокiв. Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: провiдний юрисконсульт. Протягом звiтного 
перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПрАТ 
"Запорiжтрансформатор", iдентифiкацiйний код 00213428, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, 
Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв", iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. 
Випробувачiв, 2, член Наглядової ради ПрАТ "Запорiзький кабельний завод", iдентифiкацiйний 



код 05755625, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2. Особа є акцiонером ПрАТ 
"ЗТР". 
 
1. Посада 
 Генеральний директор 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Клейнер Iгор Саулович 
3. Рік народження 
 1955 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 47 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПрАТ "ЗТР", 00213428, Генеральний директор 
7. 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 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. 22.04.2020 
на пiдставi пiдпункту 10.10.8 пункту 10.10 Статуту ПрАТ "ЗТР", у звязку iз закiнченням термiну 
повноважень, Наглядовою радою ПрАТ "ЗТР" прийнято рiшення про обрання (переобрання) 
Генеральним директором Клейнера Iгоря Сауловича.  Посадову особу обрано на посаду строком 
на три роки з 27.04.2020. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 
особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 47 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 
особа обiймав посади: Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах. 
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Савченко Олег Миколайович 
3. Рік народження 
 1989 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 17 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Енера Чернiгiв", 41823846, фахiвець группи адмiнiстрування вiддiлу по роботi з 
персоналом 
7. Опис 
 Посадову особу обрано  20.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.Повноваження члена 
Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного 
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового 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 фiнансово-
господарську 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) -
17.  Попередня посада, яку обiймав Савченко О.М.-  фахiвець группи адмiнiстрування вiддiлу по 
роботi з персоналом в ТОВ "Енера Чернiгiв" (iдентифiкацiйний код 41823846, 
мiсцезнаходження:  проспект Перемоги, 126Б, мiсто Чернiгiв, Україна, 14013). 
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Шевченко Юрiй Миколайович 
3. Рік народження 
 1958 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ЗТР", 00213428, Спецiалiст I-ої категорiї 
7. Опис 
 Посадову особу обрано (переобрано) 20.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну 
комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-



правового 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 
фiнансово-господарську 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 
натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 44 роки Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: спецiалiст I-ої категорiї. Протягом звiтного 
перiоду посадова особа обiймала посаду спецiалiста I-ої категорiї ПрАТ "ЗТР", iдентифiкацiйний 
код 00213428, мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. 
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Линда Свiтлана Iванiвна 
3. Рік народження 



 1972 
4. Освіта 
 Вища 
5. Стаж роботи (років) 
  
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ПАТ "ЗТР", 00213428, начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку 
7. Опис 
 Посадову особу обрано (переобрано) 20.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної 
комiсiї.Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про 
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", умовами 
цивiльно-правового 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 фiнансово-господарську 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в 



натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 27 рокiв Протягом 
останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського 
облiку.  Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: начальник бюро 
вiддiлу управлiнського облiку ПрАТ "ЗТР", iдентифiкацiйний код 00213428, мiсцезнаходження: 
69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький 
кабельний завод",  iдентифiкацiйний код 05755625, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. 
Гладкова, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв", 
iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член 
Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, адреса пiдприємства: м. 
Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3. 
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 10080036 X X 

у тому числі:  
кредити банку 16.08.2007 10080036 11,98 30.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 3757 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1103288 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 11187081 X X 
Опис д/в 

 
 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 

продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Трансформат

ори та 
реактори 

80 штук 1043356 95,21 80 штук 1099576 95,33 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 
1 2 3 
1 Матерiальнi витрати 74,98 

2 Зарплата основних робiтникiв з 
нарахуваннями 

9,88 

3 Загальновиробничi витрати 15,14 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.12.2010 1234/1/10 Запорiзьке 

територiальне 
управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового 

ринку 

UA4000107809 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

0,01 22102500
00 

22102500 100 

Опис 

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. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРIВ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 13604900 
4. Місцезнаходження 
 Днiпровське шосе, будинок 3,  м. Запорiжжя, 69600. 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 82,27%. 
1. Найменування 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ 
ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 00216757 
4. Місцезнаходження 
 Днiпровське шосе, будинок 11,  м. Запорiжжя, 69069. 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 15,93%. 
1. Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 05755625 
4. Місцезнаходження 
 вул. Гладкова, будинок 2, м. Запорiжжя,  69093. 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 36,41%. 
1. Найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 
ТРАНСФОРМАТОРIВ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 13604509 
4. Місцезнаходження 
  вул. Випробувачiв, будинок 2, м. Запорiжжя,  69124. 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 97,08%. 
1. Найменування 
 "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H." 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 FN226456z 



4. Місцезнаходження 
 Republic of Austria, Strasserau 6, 4020 Linz 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 50%. 
1. Найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЖЕНЕРГОСЕРВIС" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 39459991 
4. Місцезнаходження 
 Днiпровське шосе, будинок 3,  м. Запорiжжя, 69600. 
5. Опис 
 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 10%. 
 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Вид цінних паперів 
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування 
органу, що наклав 

обмеження 
Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 
28.12.2010 Запорiзьке 

територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000107809 Нацiональна комiсiя 
з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Рiшенням НКЦПФР вiд 08.10.2019 № 
601 вiдповiдно до пункту 16-3 статтi 8 

Закону України "Про державне 
регулювання ринку цiнних паперiв в 

Українi", з метою захисту прав 
iнвесторiв у цiннi папери, заборонено 

з 09 жовтня 2019 року торгiвлю 
цiнними паперами ПрАТ "ЗТР" а 

саме, вчинення торговцями цiнними 
паперами правочинiв з цiнними 
паперами емiтента, пов'язаних з 

переходом прав на цiннi папери i прав 
за цiнними паперами. 

 
 

Необмежений 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 
реєст
рації 
випус

ку 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 

якими за 
результатами 

обмеження таких прав 



передано іншій особі 
(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.12.
2010 

1234/1/10 UA4000107809 2 210 250 000 22 102 500 2 189 739 515 0 0 

Опис: 

д/в 





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" за ЄДРПОУ 00213428 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 
трансформаторів за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 1213 
Адреса, телефон: 69000 м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, (061) 270-39-00 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
 

Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 3 025 2 378 
    первісна вартість 1001 17 600 17 605 
    накопичена амортизація 1002 ( 14 575 ) ( 15 227 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 039 857 
Основні засоби 1010 1 025 278 966 085 
    первісна вартість 1011 1 354 894 1 355 751 
    знос 1012 ( 329 616 ) ( 389 666 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 736 722 736 500 

    інші фінансові інвестиції 1035 441 916 441 916 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 15 010 15 004 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 4 644 4 633 
Усього за розділом I 1095 2 227 634 2 167 373 



    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 646 795 417 991 
Виробничі запаси 1101 59 385 96 396 
Незавершене виробництво 1102 483 348 267 610 
Готова продукція 1103 58 795 8 719 
Товари 1104 45 267 45 266 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 288 529 139 269 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 5 551 178 853 
    з бюджетом 1135 186 575 142 055 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 140 769 140 770 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 26 287 68 859 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 409 2 708 
Готівка 1166 4 6 
Рахунки в банках 1167 405 2 702 
Витрати майбутніх періодів 1170 3 448 2 978 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 347 327 
Усього за розділом II 1195 1 157 941 953 040 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 3 385 575 3 120 413 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 103 22 103 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 508 380 473 032 
Додатковий капітал 1410 243 151 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -8 791 130 -8 561 954 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 -8 260 404 -8 066 668 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 100 561 94 634 
Пенсійні зобов’язання 1505 92 794 90 087 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 25 927 21 206 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 13 852 13 168 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 219 282 205 927 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 10 362 082 10 080 036 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 617 642 461 161 
    розрахунками з бюджетом 1620 3 722 3 757 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 1 789 1 868 
    розрахунками з оплати праці 1630 7 224 7 945 
    одержаними авансами 1635 128 509 120 685 
    розрахунками з учасниками 1640 259 318 259 318 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 3 2 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 46 408 46 382 
Усього за розділом IІІ 1695 11 426 697 10 981 154 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 3 385 575 3 120 413 

Примітки: д/в 
 
Керівник    Горбаньова Лiдiя Серафимiвна 
 
Головний бухгалтер   Нiколаєнко Людмила Iванiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" за ЄДРПОУ 00213428 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 1 153 390 529 759 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 158 812 ) ( 487 684 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 42 075 

    збиток 2095 ( 5 422 ) ( 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 18 122 3 958 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 65 316 ) ( 67 766 ) 
Витрати на збут 2150 ( 17 534 ) ( 26 314 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 24 520 ) ( 54 429 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 94 670 ) ( 102 476 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 3 560 0 
Інші фінансові доходи 2220 697 644 100 



Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 418 120 ) ( 2 227 294 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 116 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 398 ) ( 271 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 187 900 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 2 329 941 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5 928 7 046 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 193 828 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 2 322 895 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 193 828 -2 322 895 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 775 801 449 944 
Витрати на оплату праці 2505 157 682 163 085 
Відрахування на соціальні заходи 2510 33 210 33 380 
Амортизація 2515 60 968 61 281 
Інші операційні витрати 2520 54 006 103 292 
Разом 2550 1 081 667 810 982 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 210 250 000 2 210 250 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 210 250 000 2 210 250 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,087700 -1,050960 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,087700 -1,050960 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/в 
 
Керівник    Горбаньова Лiдiя Серафимiвна 
 
Головний бухгалтер   Нiколаєнко Людмила Iванiвна 



КОДИ 
Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" за ЄДРПОУ 00213428 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 951 549 121 534 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 57 48 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 517 925 473 108 
Надходження від повернення авансів 3020 1 464 276 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 11 
Надходження від операційної оренди 3040 2 083 2 418 
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 2 938 2 141 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 807 636 ) ( 312 261 ) 
Праці 3105 ( 127 635 ) ( 136 369 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 35 934 ) ( 34 302 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 46 620 ) ( 44 442 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 46 619 ) ( 44 442 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 446 195 ) ( 64 225 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 6 250 ) ( 235 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 5 509 ) ( 6 435 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 237 1 267 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 3 560 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 1 001 ) ( 753 ) 
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 2 559 -753 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 497 ) ( 517 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -497 -517 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 299 -3 
Залишок коштів на початок року 3405 409 219 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 2 708 216 

Примітки: д/в 
 
Керівник    Горбаньова Лiдiя Серафимiвна 
 
Головний бухгалтер   Нiколаєнко Людмила Iванiвна 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

за ЄДРПОУ 00213428 

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 
Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 22 103 508 380 243 0 -8 791 130 0 0 -8 260 404 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 22 103 508 380 243 0 -8 791 130 0 0 -8 260 404 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 193 828 0 0 193 828 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 -92 0 0 0 0 -92 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -35 348 0 0 35 348 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 -35 348 -92 0 229 176 0 0 193 736 
Залишок на кінець року  4300 22 103 473 032 151 0 -8 561 954 0 0 -8 066 668 

Примітки: д/в 
 
Керівник    Горбаньова Лiдiя Серафимiвна 
 
Головний бухгалтер   Нiколаєнко Людмила Iванiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

          
 
Примiтки до фiнансової звiтностi 
 
Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" 
 
станом на 30.09.2021 р. та за 9 мiсяцiв 2021 р. 
 
 
 
 
 
Вступний параграф 
 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" (далi-Товариство) 
зареєстроване  вiдповiдно до Законiв України "Про товариства з обмеженою та додатковою 
вiдповiдальнiстю" вiд 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змiнами та доповненнями, 
"Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991 року № 959-XII  з наступними змiнами та 
доповненнями,  та iнших законодавчих актiв. 
 
Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи 
зi своїм найменуванням. 
 
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми 
нормативними документами, рiшеннями. 
 
 
 
 
 
Основнi вiдомостi про Товариство 
 
Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
 
Скорочена назва Товариства  ПрАТ "ЗТР" 
 
Органiзацiйно-правова форма Товариства  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 
Ознака особи Юридична 
 
Форма власностi  Приватна 
 
Код за ЄДРПОУ 00213428 
 
Мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 
3 
 



Дата державної реєстрацiї 30.09.1994 р. 
 
Лiцензiї Основний вид дiяльностi не лiцензується 
 
Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 001321 
 
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i 
трансформаторiв (основний); 
 
Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; 
 
Код КВЕД 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням; 
 
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами; 
 
Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 
 
Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажiв 
 
Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено рiшенням позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСОФОРМАТОР" 
Протоколом вiд 20.04.2021 № 41  
 
Учасники/Засновник Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд 
"Четвертий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  (41,862184%) 
 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований 
венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  
(55,506035%) 
 
Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Клейнер Iгор Саулович  
 
Головний бухгалтер - Нiколаєнко Людмила Iванiвна 
 
Середня кiлькiсть працiвникiв - 1 213 осiб 
 
 
 
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики 
 
 
 
       Фiнансова звiтнiсть Товариства за 9 мiсяцiв 2021 року пiдготовлена згiдно з вимогами 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiкової полiтики ПрАТ 
"ЗТР".  
 



       Перевiрка промiжної фiнансової звiтностi за 9 мiсяцiв 2021 року суб'єктом аудиторської 
дiяльностi не здiйснювалася. 
 
       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 по факту виникнення (а не у 
момент отримання або виплати грошових коштiв та їх еквiвалентiв) та у облiкових записах та у 
фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.  
 
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у 
фiнансовiй звiтностi суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, 
розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки та 
припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i грунтуються на минулому досвiдi 
керiвництва пiдприємства та iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх 
подiй, якi вважаються обгрунтованими в обставинах, що склалися.  
 
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року. 
 
 
 
Баланс (Звiт про фiнансовий стан),  (Форма №1) 
 
 
 
Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв 
 
 
 
У  балансi пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй  вартостi, амортизацiя 
нараховується прямолiнiйним методом. 
 
Необоротнi активи ПрАТ "ЗТР" станом на 30.09.2021 року  складають 2 167 373 тис. грн, у т. ч. 
нематерiальнi активи за залишковою вартiстю станом на 30.09.2021 року - 2 378 тис. грн, 
первiсна вартiсть станом на 30.09.2021 року - 17 605 тис. грн, накопичена амортизацiя станом на 
30.09.2021 року (-15 227) тис. грн, незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 30.09.2021 року - 
857 тис. грн, основнi засоби за залишковою вартiстю станом на 30.09.2021 року - 966 085 тис. 
грн, первiсна вартiсть станом на 30.09.2021 року - 1 355 751 тис. грн, знос станом на 30.09.2021 
року (-389 666) тис. грн,  довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом 
участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 30.09.2021 року - 736 500 тис. грн, iншi фiнансовi 
iнвестицiї станом на 30.09.2021 року - 441 916 тис. грн, довгострокова дебiторська 
заборгованiсть станом на 30.09.2021 року - 15 004 тис. грн., iншi необоротнi активи в сумi 4 633 
тис.грн. 
 
 
 
Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi 
 
 



 
Облiк дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства. Станом на 30.09.2021 
року дебiторська заборгованiсть складає - 529 036 тис. грн, а саме: 
 
ў дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги становить  - 
 
139 269 тис. грн; 
 
ў дебiторська заборгованiсть за виданими авансами  - 178 853 тис. грн, за виключенням 
податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть у сумi (-35 420) тис.грн, та за виключенням 
резерву сумлiнної заборгованостi у сумi (-67) тис.грн.; 
 
ў дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом - 142 055 тис. грн, у тому числi  
авансовий внесок з податку на прибуток на суму  дивидендiв призначених для виплати  -  
 
140 770 тис. грн,  
 
ў iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 68 859 тис. грн.  
 
 
 
Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв 
 
 
 
Залишки  готiвки в касi та залишки коштiв на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним  
касової книги, та даним банкiвських виписок. Станом на 30.09.2021 року в балансi Товариства 
сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв  вiдображена в сумi 2 708 тис. грн, в тому числi готiвка  
- 6 тис. грн, рахунки в банках  - 2 702 тис. грн.  
 
 
 
Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй 
 
 
 
Станом на 30.09.2021 року у Товариствi вiдсутнi поточнi фiнансовi iнвестицiї. 
 
  
 
Розкриття iнформацiї щодо витрат майбутнiх перiодiв 
 
 
 
Витрати майбутнiх перiодiв Товариства станом на 30.09.2021 року склалися iз наступних витрат: 
 
ў витрати сервiсного центру пiд майбутнi доходи - 694 тис.грн.; 
 
ў витрати на страхування готової продукцiї, транспорту та iнше страхування -  
 
418 тис.грн.; 



 
ў транспортнi витрати на доставку готової продукцiї покупцям - 1426 тис.грн.; 
 
ў витрати на лiцензiї, патенти та iншi дозволи - 203  тис.грн.; 
 
ў витрати на вiдпуски майбутнiх перiодiв - 55 тис.грн.; 
 
ў iншi витрати - 182  тис.грн. 
 
 
 
.   
 
Iншi оборотнi активи. 
 
 
 
         Згiдно наказу про облiкову полiтику, оцiнка виробничих запасiв здiйснювалась  методом 
ФIФО. Балансова вартiсть запасiв на 30.09.2021 року складає  417 991 тис. грн.,  у тому числi : 
 
ў виробничi запаси  - 96 396 тис. грн; 
 
ў незавершене виробництво  - 267 610 тис. грн; 
 
ў  готова продукцiя  - 8 719 тис. грн; 
 
ў товари - 45 266  тис. грн.  
 
Облiк запасiв ведеться, згiдно чинного законодавства, а саме згiдно  "Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" вiд 30.11.1999 року № 291. 
 
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 30.09.2021 року - 327 тис. грн. 
 
 
 
Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань i забезпечень у фiнансовiй звiтностi 
 
 
 
Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї про 
застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Фактичнi данi про 
зобов'язання та забезпечення Товариства станом на 30.09.2021 вiдображенi у статтi балансу: 
 
ў вiдстроченi податковi зобов'язання - 94 634 тис. грн,; 
 
ў пенсiйнi зобов'язання - 90 087 тис. грн.; 
 
ў довгостроковi забезпечення  - 21 206 тис. грн., у тому числi довгостроковi забезпечення 
витрат персоналу  - 13 168 тис. грн.; 
 



ў короткостроковi кредити банкiв   - 10 080 036 тис. грн.; 
 
ў поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  - 461 161 тис. грн,.; 
 
ў розрахунки з бюджетом  - 3 757 тис.грн.; 
 
ў розрахунки зi страхування  - 1 868 тис.грн.; 
 
ў розрахунки з оплати працi  - 7 945 тис.грн.; 
 
ў поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 120 685 тис.грн.; 
 
ў розрахунки з учасниками - 259 318 тис.грн.; 
 
ў доходи майбутнiх перiодiв - 2 тис.грн за зберiгання трансформаторiв; 
 
ў iншi поточнi зобов'язання становлять 46 382 тис.грн.  
 
 
 
Iнформацiя про вiдсутнiсть у ПрАТ "ЗТР" прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв 
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв 
 
 
 
У Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв. 
 
 
 
 
 
Розкриття iнформацiї 
 
до Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), ( Форма №2) 
 
 
 
I. Роздiл "Фiнансовi результати" 
 
 
 
Згiдно вимог  МСБО № 18 "Дохiд", 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:                                                                                     9 мiсяцiв 2021 
року (тис.грн)     
 
Трансформатори та реактори                                                                                       1 099 576 
 
Запаснi частини та iнша продукцiя                                                                               24 383 
 
Роботи та послуги                                                                                                           28 914 
 
Товари                                                                                                                                   517                                  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Всього доходiв вiд реалiзацiї:                                                                                     1 153 390 
 
 
 
 
 
 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"  - витрати  сформованi згiдно  вимог МСБО № 1, МСФЗ 
№1  i П(С)БО №16 
 
У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"   вiдображенi витрати на: 
 
" виробничу собiвартiсть, що мiстять прямi матерiальнi витрати,    прямi витрати на оплату 
працi, iншi прямi витрати, змiннi     загальновиробничi  (згiдно  п.16 П(С)БО №16, абзац 1) та    
постiйнi    розподiленi загальновиробничi  витрати (згiдно  п.16 П(С)БО №16, абзац 2), 
 
" нерозподiленi постiйнi  загальновиробничi  витрати, що були  сформованi згiдно  абзацу 2 
п.16 П(С)БО №16, принципiв  Облiкової полiтики пiдприємства та Наказу "Про затвердження 
нормативу загальновиробничих витрат з 2021 року", що затвердив норматив (коефiцiєнт) 
постiйних  загальновиробничих  витрат на рiвнi 8,9% .   
 
                                                                                                                  9  мiсяцiв 2021  року  
 
(тис. грн)     
 
Виробнича собiвартiсть                                                 
1 045 437 
 
Нерозподiленi постiйнi  загальновиробничi  витрати                                                                           
113 375 
 
 
 



Всього:                                                                                                                                                           
1 158 812              
 
 
 
Згiдно МСБО №1 та МСФЗ №1 доходи або витрати вiдображено згорнуто по iдентичним 
операцiям. 
 
 
 
 
 
У статтi " Iншi операцiйнi доходи"  :                                                                        9  мiсяцiв 2021  
року (тис.грн) 
 
                                                                                                                                   
 
вiд операцiйної курсової рiзницi                                                                                          8 608 
 
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв                                                                               7 650 
 
вiд реалiзацiї операцiйної оренди активiв                                                                           1 864 
 
Всього:                                                                                                                                  18 122 
 
 
 
 У статтi "Адмiнiстративнi витрати" -  вiдображено загальногосподарськi витрати, пов'язанi з 
управлiнням i обслуговуванням пiдприємства, а саме: 
 
    9 мiсяцiв  2021  року 
 
(тис.грн) 
 
Заробiтна плата та нарахований ЄСВ  
 
управлiнського персоналу 36 615 
 
Комiсiя банкiв 6 622 
 
Витрати на податки       9 113 
 
Енергетичнi витрати 4 039 
 
Транспортнi витрати на утримання адмiнiстративного персоналу 3 061 
 
Витрати на ведення реєстра акцiонерiв                                                                                        747 
 
Витрати на утримання пiдприємства харчування "Енергiя" 635 
 
Iншi витрати                                    4 484 



 
 
 
Всього: 65 316 
 
 
 
У статтi "Витрати на збут"  вiдображено витрати пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї , а саме: 
 
 
 
 9  мiсяцiв 2021  року 
 
 (тис.грн) 
 
  
 
Витрати на транспортування готової продукцiї 11 964 
 
Заробiтна плата та нарахований ЄСВ 5 449 
 
Iншi витрати 121 
 
Всього: 17 534 
 
 
 
У статтi "Iншi операцiйнi витрати" доходи та витрати вiдображено згорнуто по iдентичним 
операцiям:                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                                            9 мiсяцiв 2021 
року 
 
                                                                                                                                 (тис.грн)  
 
 збиток вiд штрафiв, пенi                                                         
577   
 
збиток вiд iншої  операцiйної дiяльностi                                                                                     
18    
 
збиток вiд утримання соцiальної сфери                                                                                          23 
925 
 
Всього:                                                                                                                                              24 520 
 
                                                                                                                              
 
      У статтi "Iншi  фiнансовi доходи"  доходи та витрати вiдображенi згорнуто по iдентичним 



операцiям:   
 
   
 
                                                                                                                                                 9 мiсяцiв 
2021 року  
 
                                                                                                                                                           
(тис.грн)                                                             
 
вiд надходження вiдсоткiв вiд установ банкiв  по залишкам на рахунках пiдприємства                
171  
 
вiд неоперацiйної курсової рiзницi                                                                                                 697 
473                                                                                                                           
 
-
___________________________________________________________________________________
____    
 
Всього:                                                                                                                                               697 
644 
 
                
 
У статтi "Фiнансовi витрати"  вiдображено:  вiдсотки за кредит,  витрати  пов'язанi  з                                                             
страхуванням майна у заставi. 
 
 
 
У статтi "Iншi витрати" вiдображено: збиток вiд списання необоротних активiв, чиста сума (84) 
тис.грн, та витрати не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю в сумi (314) тис.грн. 
 
 
 
  
 
Стаття "Витрати (дохiд) з податку на прибуток": 
 
 
 
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi розраховується згiдно вимог МСБО №12 
"Податок на прибуток". 
 
 
 
 5 928 тис.грн. - дохiд вiд  зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань за 9 мiсяцiв  2021 
року, отриманий в результатi амортизацiї резерву дооцiнки основних засобiв, а також 
нарахування  зобов'язань та додаткового пенсiйного забезпечення.    
 
 



 
 
 
Розкриття iнформацiї до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма №3) 
 
 
 
      Звiт  про  рух  грошових  коштiв  складений  згiдно  МСБО №7  та  передбачає  вiдображення  
руху грошових  коштiв  прямим  методом.  
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських  
рахунках до вимоги.  
 
 
 
     Роздiл I " Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi" 
 
 
 
У роздiлi I вiдображене надходження та витрачання грошових засобiв у межах операцiйної 
дiяльностi пiдприємства. 
 
          У  статтi  "Iншi надходження" у сумi 2 938  тис.грн. вiдображенi  надходження грошових 
коштiв вiд:   
 
ў вiдшкодування виплат  по тимчасовiй втратi працездатностi Запорiзьким вiддiленням 
Управлiння виконавчої дирекцiї Фонду соцiального страхування України в Запорiзькiй областi - 
2 490 тис. грн.;  
 
ў вiдшкодування накладних витрат  - 448 тис.грн. 
 
         У статтi "Iншi витрачання" у сумi 5 509 тис.грн. вiдображенi витрати грошових коштiв на:  
 
ў вiдрядження  працiвникiв пiдприємства -  4 499 тис.грн.; 
 
ў витрати на утримання соцiальної сфери - 829 тис.грн.; 
 
ў iншi  -  181 тис.грн. 
 
 
 
        У роздiлi II вiдображено рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi пiдприємства вiд: 
 
 надходження дивiдендiв вiд "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H" (м. Лiнц, Австрiя) - 
3 560 тис.грн. 
 
 витрачання на придбання необоротних активiв - 1 001 тис.грн. 
 
У роздiлi III вiдображене надходження та витрачання грошових коштiв в рамках фiнансової 
дiяльностi пiдприємства. 
 



 
Розкриття iнформацiї до Звiту про власний капiтал, (Форма №4) 
 
Облiк внескiв до Статутного капiталу ведеться на аналiтичному  рахунку 40 "Зареєстрований 
(Статутний) капiтал".  
 
Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЗТР", станом на 28.09.2017 р. статутний капiтал сформовано 
повнiстю, що становить 22 102 500 (Двадцять два мiльйона сто двi тисячi п'ятсот) гривень 00 
копiйок.  
 
Статутний капiтал подiлений на 2 210 250 000 (Два мiльярди двiстi десять мiльйонiв двiстi 
п'ятдесят тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривнi (одна копiйка) кожна. 
 
Станом на 30.09.2021 року статутний капiтал сформовано повнiстю, та становить                        
22 102 500 грн (Двадцять два мiльйона сто двi тисячi п'ятсот) 00 копiйок. Частка Учасникiв у 
статутному капiталi становить: 
 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛЯННЯ 
АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований 
венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  
41,862184% 
 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛЯННЯ 
АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований 
венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  
55,506035%. 
 
Розмiр статутного капiталу згiдно з установчими документами наступний:  
 
Зареєстрований статутний капiтал - 22 103 тис.  грн; 
 
Сплачений статутний капiтал  - 22 103 тис. грн; 
 
Станом на 01.01.2021 року непокритий збиток Товариства становив (8 791 130) тис. грн. Станом 
на 30.09.2021 року непокритий збиток Товариства складає ( 8 561 954) тис. грн.  
 
На кiнець звiтного перiоду непокритий збиток: 
 
- збiльшився за пiдсумками фiнансових результатiв за 9 мiсяцiв 2021 року на суму  (193 
828) тис. грн; 
 
- зменшився за рахунок амортизацiї резерву дооцiнки основних фондiв на 35 348 тис. грн. 
 
Станом на 01.01.2021 року додатковий капiтал Товариства становив 243 тис грн. Станом на 
30.09.2021 зменшився на 92 тис. грн за рахунок вилучення частки у капiталi.  
 
. 
 
Структура власного капiталу Товариства: 
 
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного перiоду, тис грн. На кiнець звiтного 



перiоду, тис грн. 
 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 22 103 22 103 
 
Капiтал у дооцiнках 1405 508 380 473 032 
 
Додатковий капiтал 1410 243 151 
 
Резервний капiтал 1415 - - 
 
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 (8 791 130) (8 561 954) 
 
Неоплачений капiтал 1425 - - 
 
Вилучений капiтал  1430               -               - 
 
Усього: 1495 (8 260 404) (8 066 668) 
 
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 
 
 
 
Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 
30.09.2021 року складають: 
 
Необоротнi активи                                           2 167 373 тис. грн. 
 
Оборотнi активи                                               953 040 тис. грн. 
 
    РАЗОМ  активи                                          3 120 413 тис. грн. 
 
Довгостроковi зобов'язання                               205 927 тис. грн. 
 
Поточнi зобов'язання                                     10 981 154 тис. грн. 
 
    РАЗОМ  зобов'язання                              11 187 081 тис. грн. 
 
    Чистi активи: 
 
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання  (8 066 668) тис. грн. 
 
Станом на 30.09.2021 р. вартiсть чистих активiв складає (8 066 668) тис. грн. i визначена згiдно 
чинного законодавства. 
 
Iнформацiя про пов'язаних осiб 
 
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд 
спiльним контролем з нею, або має значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та 
операцiйних рiшень. 
 
ПрАТ "Запорiжтрансформатор" має вiдносини з пiдприємствами, якi належать до пов'язаних 



сторiн. 
 
Протягом 9 мiсяцiв 2021 року здiйснювались операцiї з пов'язаними сторонами.  
 
 
 
Дочiрнi компанiї ЗТР 
 
ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв" 
 
ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" 
 
Асоцiйованi компанiї 
 
Zaporizhsky cable plant "ZKZ"/ПрАТ "Запорiзький кабельний завод" 
 
Спiльнi пiдприємства 
 
ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H./ООО "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H." 
 
 
                Головний бухгалтер                                                                                      Л.I.Нiколаєнко 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Важливих подiй, якi мали вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть Товариства упродовж звiтного 
перiоду не вiдбувалося. 
 
 
 
Суттєвою невизначенiстю є те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-
економiчної кризи. В результатi нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства 
супроводжується ризиками. 
 
Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє 
остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть 
негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 
 
 
 
В умовах наявної макроекономiчної та полiтичної ситуацiї головною метою ПрАТ "ЗТР" є: 
 
- нарощування обсягiв виробництва та продажу; 
 
- збереження позицiї лiдера на ринку України; 
 
- нарощування обсягiв реалiзацiї на ринках СНД;   
 
- збереження лiдерства на ринку СНД в сегментi трансформаторного обладнання 500-750 кВ; 
 
- зростання обсягiв поставок в країни Далекого зарубiжжя, а саме в країни Близького Сходу та 
Азiї, Латинської Америки. 
 
 
 
Передбачається подальше впровадження певних заходiв з 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) та системи дiагностики, управлiння та монiторингу 
трансформаторного обладнання. 
 
 
 
В ходi своєї дiяльностi пiдприємство пiддається ряду фiнансових ризикiв, серед яких валютний 
ризик, ризик збiльшення вiдсоткової ставки кредиторами, ризик змiнення цiн на матерiали та 
комплектацiю. Загальна програма управлiння ризиками на пiдприємствi нацiлена на зведення до 
мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати пiдприємства. 
 
 
 
Основними ризиками для Товариства є:  
 
- ризик неплатежiв з боку замовникiв;  
 
- ризик пiдвищення цiн на основнi матерiали та комплектуючi, що використовуються для 



виробництва;  
 
- посилення позицiй конкурентiв, зокрема китайських виробникiв, на ринку СНД; 
 
- посилення конкуренцiї на ринку України внаслiдок зменшення iмпортного мита на 
трансформаторне обладнання; 
 
- погiршення економiчної ситуацiї в країнi та зменшення об'єму замовлень у зв'язку з 
економiчною i полiтичною кризою, загрозою розширення зони вiйськових дiй.  
 
Заходи, що розробляються пiдприємством для мiнiмiзацiї ризикiв:  
 
- застосування в умовах оплати акредитиву та надходження остаточного платежу перед 
вiдвантаженням, пiсля проведення випробувань;  
 
- диверсифiкацiя закупiвель матерiалiв та комплектуючих; 
 
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки цiн; 
 
- пiдписання довгострокових рамкових угод з основними постачальниками; 
 
- оптимiзацiя конструкцiї трансформаторного обладнання з метою зниження собiвартостi 
продукцiї; 
 
- диверсифiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi на ринках Далекого зарубiжжя. 
 
 
 
Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 
України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого 
поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв 
господарювання.  
 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки вiдомо, менi Клейнеру Iгорю Сауловичу як особi, яка здiйснює управлiнськi функцiї 
та пiдписує промiжну iнформацiю ПрАТ "ЗТР", промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i 
юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, 
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про важливi 
подiї, що вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та їх вплив на промiжну фiнансову звiтнiсть 
разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй 
господарськiй дiяльностi. 
 


