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

Устинова О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14333937
4. Місцезнаходження
01601, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 44 220 42 37, + 380 44 230 02 54
6. Електронна поштова адреса
YMalyy@vodafone.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

25.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

80 Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.mts.ua
(адреса сторінки)

27.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 27.04.2017
(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. 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)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, тому що Товариство не
брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що емiтент не проводив рейтингової
оцiнки.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї не
вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що посадовi особи не володiють акцiями Товариства.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом
звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцiй протягом
звiтного перiоду.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв та про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв

вiдсутнi, тому що Товариство не приймало таких рiшень протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi
цiннi папери.
Рiчна фiнанасова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку, не надається, тому що Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть за положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльовi
облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А01 № 649614
3. Дата проведення державної реєстрації
18.10.2004
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
7816621,16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3209
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.20 - Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
42.22 - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26008439864
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
26000439862
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Надання послуг рухомого
(мобiльного) телефонного
зв'язку з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АВ № 546038 12.07.2010
НКРЗ
27.09.2021
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв
електрозв`язку на всiй територiї
України вiдповiдно до
Лiцензiйних умов
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг фiксованого
АВ № 546037 12.07.2010
НКЗР
18.08.2019
телефонного зв'язку з правом
технiчного обслуговування та
експлуатацiї телекомунiкацiйних
мереж i надання в користування
каналiв електрозв`язку:
мiжмiського на територiї
України вiдповiдно до
Лiцензiйних умов
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг фiксованого
АВ № 546036 12.07.2010
НКРЗ
18.08.2019
телефонного зв'язку з правом
технiчного обслуговування та
експлуатацiї телекомунiкацiйних
мереж i надання в користування
каналiв електрозв`язку:
мiжнародного на територiї
України вiдповiдно до
Лiцензiйних умов
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг телефонного АВ № 546034 12.07.2010
НКРЗ
01.07.2017
зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв) мiсцевого з правом створення
власної мережi ємнiстю понад
1000 (однiєї тисячi)
абонентських номерiв на всiй
територiї України вiдповiдно до
Лiцензiйних умов
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Розроблення, виробництво,
АВ № 548172 17.08.2010
Адмiнiстрацiя ДССЗЗI
01.01.2020
використання, експлуатацiя,
сертифiкацiйнi випробування,
тематичнi дослiдження,
експертиза, ввезення, вивезення
криптосистем i засобiв
криптографiчного захисту
iнформацiї (крiм послуг
електронного цифрового
пiдпису)...
Опис
Повне найменування виду дiяльностi: Розроблення, виробництво,
використання, експлуатацiя, сертифiкацiйнi випробування, тематичнi
дослiдження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем i засобiв
криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного
цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами
криптографiчного захисту iнформацiї )згiдно з перелiком, що
визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi: 1) Використання,
експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї та
криптосистем. 2) Ввезення, вивезення засобiв криптографiчного
захисту iнформацiї та криптосистем. 3) Торгiвля засобами

криптографiчного захисту iнформацiї та криптосистемами. З наданням
права провадження робiт за пунктами 1-3 у галузi криптографiчного
захисту конфiденцiйної iнформацiї. Лiцензiя бестрокова. Очiкується
продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
АЕ№ 286185 28.01.2014
НКРЗ
03.12.2018

Будiвництво i технiчне
обслуговування мереж зв'язку з
рухомими об'єктами та надання
послуг з їх використанням на
територiї України вiдповiдно до
Лiцензiйних умов
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).
Надання послуг рухомого
АЕ№ 521867 05.02.2015
НКРЗI
04.02.2030
(мобiльного) телефонного
зв'язку з правом технiчного
обслуговування та експлуатацiї
телекомунiкацiйних мереж i
надання в користування каналiв
електрозв`язку на всiй територiї
України
Опис
Очiкується продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу).

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Устинова Ольга Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 445471 04.12.1996 Красногвардiйське РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
1973
5) Освіта
Одеська Академiя зв'язку iм. А.С. Попова, спецiальнiсть "Економiка i управлiння в
зв'язку", iнженер-економiст
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймала посаду: Директор фiлiї "Макро-регион
"Дальний Восток""
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2016, обрано по 31 грудня 2018 року включно
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та посадовою
iнструкцiєю. Рiшення обрати з 01.01.2016 р. Генеральним директором ПрАТ "МТС УКРАЇНА"
Устинову Ольгу Володимирiвну прийнято Наглядовою радою ПрАТ "МТС УКРАЇНА" 14.12.2015
р. (Протокол №147 вiд 15.12.2015 року). Рiшення обрати Генеральним директором ПрАТ "МТС
УКРАЇНА" Устинову Ольгу Володимирiвну прийнято у порядку, передбаченому Статутом ПрАТ
"МТС УКРАЇНА", за згодою сторiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за
останнi п'ять рокiв: з сiчня 2010 року по вересень 2014 року - Директор Територiального
управлiння ПрАТ "МТС УКРАЇНА"; з вересня 2014 року по 31.12.2016 року - Директор фiлiї

ПАТ "МТС" "Макро-регион "Дальний Восток"; з 01.01.2016 року по даний час - Генеральний
директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА", мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок
15.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамонов Максим Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4505 306056 18.02.2003 П/С №2 УВС "Отрадне" по мiсту Москва
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та
кредит". Московська державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя".
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ АФК "Система", обiймав посаду: Керуючий директор з внутрiшнього контролю
Департаменту контролю та супроводу проектiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними
зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35
вiд 26.04.2016 р.) прийнято наступне рiшення: Обрати членом Ревiзiйної комiсiї Мамонова
Максима Олександровича строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2011 - 2012 рр. працював Керуючим
директором з внутрiшнього контролю комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК
"Система". У перiод 2012 - 2013 рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю
Департаменту контролю та супроводу проектiв ПАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м.
Москва, вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горлова Марина Вiталiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4502 326687 15.05.2002 П/С №1 УВС "Коньково" по мiсту Москва
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Московський iнститут народного господарства iм. Г.В. Плеханова, спецiальнiсть
"Економiка торгiвлi"
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Директор з ревiзiйних перевiрок Департаменту
внутрiшнього контролю та аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними
зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35
вiд 26.04.2016 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Горлову Марину Вiталiївну
строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi
Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр.
працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi Департаменту контролю та супроводу
проектiв ПАТ АФК "Система". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних
перевiрок Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту
ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд.
12/12.
1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прачова Євгенiя Олегiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4510 882436 23.09.2010 вiддiлення по р-ну "Косiно-Ухтомський" вiддiлом УФМС Росiї по
мiсту Москва
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Московський Державний унiверситет - Вища школа економiки, спецiальнiсть "Економiка
та управлiння на пiдприємствi"
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ АФК "Система", обiймала посаду: Головний фахiвець з фiнансових аудитiв
Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Рiчними Загальними
зборами Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 25.04.2016 р. (Протокол № 35
вiд 26.04.2016 р.) прийнято рiшення обрати членом Ревiзiйної комiсiї Прачову Євгенiю Олегiвну
строком на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником Головного бухгалтера ТОВ
"Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала заступником Директора - Головним
бухгалтером ФГБУ "Правовий центр агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр.
працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр.
працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього контролю та
аудиту ПАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу методологiї та координацiї

Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Обiймає посаду: Керiвник проекту Вiддiлу
методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС",
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Панкратєвський провулок, буд. 12/12.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитрiєв Кирило Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4515 190862 22.04.2015 вiддiл УФМС Росiї по мiсту Москва по району Чертаново
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Санкт-Петербурзький державний унiверситет економiки та фiнансiв, спецiальнiсть
"Економiка та управлiння"
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор Макро-регiону "Москва".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято
рiшення обрати Дмiтрiєва Кирила Олександровича членом Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2011 р. - Директор Макрорегiону "Северо-Запад" ВАТ "МТС". З 2014 р. - Директор Макро-регiону "Москва" ВАТ "МТС",
член Правлiння ВАТ "МТС". З травня 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiцепрезидента з продажу та обслуговуванню ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ "МТС",
мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шоржин Валерiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4509 702196 02.07.2008 вiддiлення по р-ну "Мiтiно" вiддiлом УФМС по мiсту Москва
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Московське вище технiчне училище iм. Баумана М.Е., спецiальнiсть "Автоматичнi
iнформацiйнi пристрої"
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з управлiння закупiвлями.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято
рiшення обрати Шоржина Валерiя Вiкторовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 30
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2014 рр. обiймав посаду
Директора з управлiння закупiвлями ВАТ "МТС". З 2014 i по теперiшнiй час обiймає посаду
Вiце-президента з закупiвель та адмiнiстративних питань ПАТ "МТС", член Правлiння ПАТ
"МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р, буд. 12, будiвля 3.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лацанич Василiй Iгоревич
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 527784 16.07.1997 Галицьке РО ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4) Рік народження
1972
5) Освіта
Вищий державний музичний iнститут iм. М. Лисенка
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято
рiшення обрати Лацанича Василя Iгоровича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з листопада 2007 року по березень 2011 року
обiймав посаду Директора з маркетингу ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З 05 березня 2011 р.
призначений на посаду Генерального директора ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З вересня 2011 р.
призначений на посаду Вiце-президента з маркетингу ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС".
З 2016 р. i по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента зi стратегiї та маркетингу ПАТ
"МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул.
Марксистська, буд. 4.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корня Олексiй Валерiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4002 305677 17.04.2002 34 вiддiлення мiлiцiї Приморського району м. Санкт-Петербург
4) Рік народження

1975
5) Освіта
Санкт-Петербурзький державний унiверситет економки та фiнансiв
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), обiймав посаду: Директор з контроллiнгу.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято
рiшення обрати Корня Олексiя Валерiйовича членом Наглядової ради. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 18
рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 2010 по 2016 рр. обiймав посаду Вiцепрезидента з фiнансiв та iнвестицiй ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2016 р. i по
теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з фiнансiв, iнвестицiй, злиття та поглинань ПАТ
"МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул.
Воронцовська, буд. 8, будiвля 4.
1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубовсков Андрiй Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4511 032545 18.02.2011 вiддiл УФМС Росiї по мiсту Москва по району ХорошевоМневнiкi
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Ленiнградський iнститут кiноiнженерiв, Всеросiйський Державний iнститут
кiнематографiї iм. С.А. Герасимова
6) Стаж роботи (років)
31
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "МТС УКРАЇНА", обiймав посаду: Генеральний директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС Україна" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.) прийнято
рiшення Дубовскова Андрiя Анатолiйовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи - 31 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з березня 2008 р. по березень
2011 р. - Генеральний директор ПрАТ "МТС УКРАЇНА". З березня 2011 р. i по теперiшнiй час
обiймає посаду Президента ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва,
вул. Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.

1) Посада
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ушацький Андрiй Едуардович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4598 706267 03.03.2000 62 вiддiлення мiлiцiї ОВС "Соколина гора" м. Москва
4) Рік народження
1974
5) Освіта
Московський енергетичний iнститут, Академiя народного господарства при Урядi
Росiйської Федерацiї, MBA
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), заступник Директора з технiчних питань.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.)
прийнято рiшення Ушацького Андрiя Едуардовича обрати членом Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж
роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: у перiод 2009-2014 рр.
обiймав посаду Вiце-президента з технiцi ВАТ "МТС", член Правлiння ВАТ "МТС". З 2014 року i
по теперiшнiй час обiймає посаду Вiце-президента з технiки та iнформацiйних технологiй ПАТ
"МТС", член Правлiння ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул.
Воронцовська, буд. 5, будiвля 2.
1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зоммер Рон
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
С71Y3RVZ2 10.09.2014
4) Рік народження
1949
5) Освіта
Вiденський унiверситет (Австрiя), доктор математичних наук.
6) Стаж роботи (років)
45
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "МТС" (Росiйська Федерацiя), Голова Комiтету зi стратегiї Ради директорiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.07.2016, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Товариства. 18.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" (Протокол №36 вiд 19.07.2016 р.)

прийнято рiшення Зоммера Рона обрати членом Наглядової ради. Наглядовою радою ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" 22.07.2016 року прийняте рiшення обрати Головою Наглядової ради
Товариства Зоммера Рона. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальних стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: в 2005 роцi в
якостi незалежного директора увiйшов до складу Ради директорiв ВАТ АФК "Система", де також
виконував обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами, у перiод 2005-2012 рр. був
членом Ради директорiв ВАТ АФК "Система", у перiод 2009-2011 рр. обiймав посаду Голови
Ради директорiв ВАТ "СММ", у перiод 2009-2013 рр. обiймав посаду Голови Комiтету зi стратегiї
Ради директорiв ВАТ "МТС", з 1998 року по даний час є членом Наглядової ради компанiї
"Munich Reinsurance" (Нiмеччина), з 2006 року по даний час є членом Ради директорiв компанiї
"Tata Consultancy Services" (Iндiя), з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв ПАТ
"МТС", з 2009 року по даний час є Головою Ради директорiв компанiї "Sistema Shyam
Teleservices Limited"(Iндiя), з 2013 року по даний час є членом Комiтету зi стратегiї Ради
директорiв ПАТ "МТС", мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, м. Москва, Петровський б-р,
буд. 12, будiвля 3.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові
позачергові
Вид загальних зборів
X
Дата проведення
25.04.2016
Кворум зборів
100
Опис
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "МТС УКРАЇНА" за 2015 р.
2. Про розподiл прибутку ПрАТ "МТС УКРАЇНА", затвердження розмiру рiчних
дивiдендiв, дати, строкiв та порядку їх виплати.
3. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Наглядової ради ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" за 2015 р.
4. Про ухвалення рiшення за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" за 2015 р. i затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" за 2015 р.
5. Про прийняття рiшення за результатами розгляду звiту Генерального директора
ПрАТ "МТС УКРАЇНА" за 2015 р.
6. Про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
7. Про дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "МТС
УКРАЇНА".
8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "МТС УКРАЇНА", та обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 р. згiдно з Додатком 1 до цього
Протоколу, в тому числi:
звiт незалежних аудиторiв щодо рiчної фiнансової звiтностi Товариства за
2015 р. вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України
згiдно з Додатком 2.1 (оригiнал українською мовою), Додатком 2.2 (неофiцiйний
переклад оригiналу на росiйську мову) та Додатком 2.3 (неофiцiйний переклад
оригiналу на англiйську мову) до цього Протоколу;
фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015 р., пiдготовлену вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i схвалену незалежними
аудиторами згiдно з Додатком 3 до цього Протоколу.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Затвердити наступний розподiл прибутку Товариства за пiдсумками 2015
фiнансового року:
Прибуток 2015 року 2 422 663 000 гривень
Нерозподiлений прибуток минулих рокiв
6 965 592 000 гривень
Розподiлити на виплату дивiдендiв
0 гривень
Залишити в складi нерозподiленого прибутку 9 388 255 000 гривень
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 р. згiдно з Додатком 4 до
цього Протоколу.
З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення:
4.1. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. згiдно з Додатком 5 до
цього Протоколу.
4.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р. згiдно з
Додатком 6 до цього Протоколу.
З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
5.1. Затвердити звiт Генерального директора Товариства за 2015 р. згiдно з

Додатком 7 до цього Протоколу.
З шостого питання порядку денного прийнято рiшення:
6.1. Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства згiдно з Додатком 8
до цього Протоколу.
6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi акцiонерiв Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства.
З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення:
7.1. Достроково припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення:
8.1. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї Товариства строком на 3 (три) роки
наступних осiб:
1) Горлова Марина Вiталiївна, 1957 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський iнститут народного господарства iм. Г.В.
Плеханова, спецiальнiсть "Економiка торгiвлi", рiк закiнчення 1978. Стаж роботи:
в перiод 2010 - 2011 рр. працювала начальником управлiння операцiйної
дiяльностi Департаменту внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система".
В перiод 2011 - 2012 рр. працювала Директором з контролю операцiйної
дiяльностi Комплексу внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В
перiод 2012 - 2013 рр. працювала Директором з контролю операцiйної дiяльностi
Департаменту контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". В перiод
2013 - 2014 рр. працювала Директором з ревiзiйних перевiрок Департаменту
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник
проекту Вiддiлу методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та
аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або
займатися певною дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi
злочини та/або злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є
афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом
Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
2) Мамонов Максим Олександрович, 1978 р.н., громадянин Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа
економiки, спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", рiк закiнчення 2000. Московська
державна юридична академiя, спецiальнiсть "Юриспруденцiя", рiк закiнчення
2006. Стаж роботи: в перiод 2008 - 2010 рр. працював начальником Управлiння
контролю дотримання процедур i закупiвель Департаменту внутрiшнього
контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2010 - 2011 рр. працював Директором
Департаменту внутрiшнього контролю ВАТ АФК "Система". В перiод 2011 - 2012
рр. працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю комплексу
внутрiшнього контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". В перiод 2012 - 2013 рр.
працював Керуючим директором з внутрiшнього контролю Департаменту
контролю та супроводу проектiв ВАТ АФК "Система". З 2013 року - Директор з
внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС". Судимостей немає. Заборона
обiймати певнi посади та/або займатися певною дiяльнiстю вiдсутня.
Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або злочини, скоєнi з корисними
намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою особою Товариства. Письмова згода
кандидата на обрання членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є.
3) Прачова Євгенiя Олегiвна, 1978 р.н., громадянка Росiйської Федерацiї.
Кандидатура внесена Приватною компанiєю з обмеженою вiдповiдальнiстю
Preludium B.V. Освiта: Московський Державний унiверситет - Вища школа
економiки, спецiальнiсть "Економiка та управлiння на пiдприємствi", рiк
закiнчення 2000. Стаж роботи: в перiод 2011 - 2012 рр. працювала заступником
Головного бухгалтера ТОВ "Проетимарк". В перiод 2011 - 2013 рр. працювала
заступником Директора - Головним бухгалтером ФГБУ "Правовий центр

агропромислового комплексу". В перiод 2013 - 2014 рр. працювала Головним
фахiвцем з фiнансових аудитiв УКiА ЗАТ "Регiон". В перiод 2014 - 2014 рр.
працювала Головним фахiвцем з фiнансових аудитiв Департаменту внутрiшнього
контролю та аудиту ВАТ АФК "Система". З 2014 року - Керiвник проекту Вiддiлу
методологiї та координацiї Блоку внутрiшнього контролю та аудиту ПАТ "МТС".
Судимостей немає. Заборона обiймати певнi посади та/або займатися певною
дiяльнiстю вiдсутня. Непогашених судимостей за посадовi злочини та/або
злочини, скоєнi з корисними намiрами, немає. Кандидат не є афiлiйованою особою
Товариства. Письмова згода кандидата на обрання членом Ревiзiйної комiсiї
Товариства є.
З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення:
9.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються Товариством
з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, згiдно з Додатком 9 до цього Протоколу.
9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу
Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
18.07.2016
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "МТС
УКРАЇНА".
2. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
3. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються ПрАТ
"МТС УКРАЇНА" з членами Наглядової ради ПрАТ "МТС УКРАЇНА", та обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова рада
ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради Товариства.
З другого питання порядку денного прийнято рiшення:
2.1. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Дмитрiєва
Кирила Олександровича.
2.2. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Дубовскова Андрiя Анатолiйовича.
2.3. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Зоммера
Рона.
2.4. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Корня
Олексiя Валерiйовича.
2.5. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Лацанича
Василя Iгоровича.
2.6. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки
Ушацького Андрiя Едуардовича.
2.7. Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки Шоржина
Валерiя Вiкторовича.
З третього питання порядку денного прийнято рiшення:
3.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладаються Товариством
з членами Наглядової ради Товариства, згiдно з Додатком 1 до цього Протоколу.
3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства Устинову Ольгу

Володимирiвну пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що
укладаються з членами Наглядової ради Товариства.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
25.08.2016
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про розподiл прибутку ПрАТ "МТС УКРАЇНА", затвердження розмiру
дивiдендiв, дати, строкiв та порядку їх виплати.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова рада
ПрАТ "МТС УКРАЇНА".
Результати розгляду питань порядку денного:
З першого питання порядку денного прийнято рiшення:
1.1. Затвердити наступний розподiл нерозподiленого прибутку Товариства:
Нерозподiлений прибуток минулих рокiв станом на 31.12.2015 р.: 9 388 255 000
гривень
У тому числi:
Прибуток 2014 року: 2 578 371 000 гривень
Прибуток 2015 року: 2 422 662 000 гривень
Розподiлити на виплату дивiдендiв з прибутку 2014 и 2015 рр.: 500 000 000
гривень
Залишити в складi нерозподiленого прибутку: 8 888 255 000 гривень
1.2. Затвердити розмiр дивiдендiв, що пiдлягають нарахуванню акцiонерам у
розмiрi:
Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) (99% вiд загальної кiлькостi акцiй):
495 000 000 гривень, з урахуванням 5% податку на доходи нерезидента iз
джерелом походження з України;
"ПТТ Телеком Київ" (1% вiд загальної кiлькостi акцiй): 5 000 000 гривень.
1.3. Здiйснити виплату дивiдендiв у грошовiй формi не пiзнiше 6 (шести) мiсяцiв
вiд дня ухвалення рiшення загальними зборами акцiонерiв про таку виплату, пiсля
отримання Товариством письмової вимоги акцiонера про таку виплату. Виплата
дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо особам, якi є акцiонерами
Товариства на дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання
дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства. Виплата на
користь Preludium B.V. (м. Амстердам, Нiдерланди) здiйснюється в доларах США,
виходячи з фактичного курсу на дату придбання доларiв США уповноваженим
банком та/або за рахунок коштiв у доларах США, що знаходяться на поточному
рахунку Товариства, за курсом Нацiонального банку України, встановленого на
дату фактичної оплати.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Номер
Форма
Загальна
Частка у
Дата
свідоцтва
Найменування
Міжнародний
Номінальна Кількість
Тип цінного
існування
номінальна статутному
реєстрації
про
органу, що
ідентифікацій
вартість
акцій
папера
та форма
вартість
капіталі (у
випуску
реєстрацію зареєстрував випуск
ний номер
(грн)
(шт.)
випуску
(грн)
відсотках)
випуску
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.07.2010
570/1/10
Державна комiсiя з
UA4000078620 Акція проста Бездокумент
0,01
781 662 11 7 816 621,16
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
6
фондового ринку
рна іменна
Акцiї ПрАТ "МТС УКРАЇНА" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не були в обiгу. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на
фондових бiржах вiдсутнi. Спосiб розмiщення - закритий. Протягом 2010 року вiдбулось переведення облiку простих iменних акцiй ПрАТ "МТС
Опис
УКРАЇНА" з документарної форми iснування в бездокументарну (дематерiалiзацiя). ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було обрано
депозитарiєм, що обслуговує емiсiю цих ЦП та в якому було депоновано глобальний сертифiкат. Депозитарна установа, в якiй були вiдкритi
рахунки власникам ЦП, - ПАТ "Райффайзен Банк Аваль".

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн)
засоби (тис. грн)
всього (тис. грн)
Найменування основних
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок на кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
6 501 22
1. Виробничого призначення:
5 367 068
182 427
190 286
5 549 495 6 691 513
7
будівлі та споруди
871 173
889 039
176 652
179 613
1 047 825 1 068 652
5 436 28
машини та обладнання
4 360 670
5 775
10 673
4 366 445 5 446 956
3
транспортні засоби
16 267
38 957
0
0
16 267
38 957
земельні ділянки
2 385
2 385
0
0
2 385
2 385
інші
116 573
134 563
0
0
116 573
134 563
2. Невиробничого
443
443
0
0
443
443
призначення:
будівлі та споруди
106
70
0
0
106
70
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
інші
337
373
0
0
337
373
6 501 67
Усього
5 367 511
182 427
190 286
5 549 938 6 691 956
0
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - вiд 3 до 50 рокiв,
машини та обладнання - вiд 3 до 7 рокiв,
транспортнi засоби - вiд 4 до 5 рокiв,
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - вiд 3 до 5 рокiв;
iншi основнi засоби - 5 рокiв
Опис
Первiсна вартiсть основних засобiв - 20 634 608 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 68,49%.
Ступiнь їх використання - 19,81%.
Сума нарахованого зносу - 14 132 938 тис.грн.
Змiни (збiльшення) вартостi основних засобiв зумовленi введенням
в експлуатацiю нового обладнання та проведеня полiпшення
iснуючих об'єктiв основних засобiв.
Обмежень на використання майна Товариства немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
10 187 043
9 399 381
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
7 817
7 817
Скоригований статутний капітал
7 817
7 817
(тис.грн)
Опис
Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв,
витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових
зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.
Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України "Статутний капiтал акцiонерного
товариства".

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

185 941

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
5 121 258
X
X
X
5 307 199
X
X
Кредитiв банку немає.
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 109 204
тис. грн., у тому числi iншi довгостроковi зобов'язання - 62 769
тис. грн., довгостроковi забезпечення - 46 435 тис. грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення становлять 5 197 995 тис.
грн., у тому числi
поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги - 1 173 356 тис. грн.;
розрахунками з бюджетом - 185 941 тис. грн.;
розрахунками зi страхування - 9 922 тис.грн.,
розрахунками з оплати працi - 17 176 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами
- 54 238 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
учасниками - 2 648 890 тис. грн.
Поточна
кредиторська
заборгованiсть
iз
внутрiшнiх
розрахункiв - 222 109 тис. грн.
Поточнi забезпечення - 214 334 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв - 605 317 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 66 712тис. грн.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1
1

2
22.07.2016

3
58 444

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис.грн)
4
14 919 745

Співвідношення ринкової вартості
майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів
емітента за даними останньої
річної фінансової звітності (у
відсотках)
5
0,392

Опис:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 22.07.2016 р. прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол засiдання Наглядової ради вiд
22.07.2016 р.). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, - 58444 тис. грн., вартiсть активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на дату прийняття рiшення - 14919745 тис. грн., спiввiдношення ринкової
вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi. - 0,392%. Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття
iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не
застосовуються.
2
21.10.2016
2 915
14 919 745
0,0195
Опис:
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "МТС УКРАЇНА" 21.10.2016 р. прийнято рiшення про надання
згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (Протокол засiдання Наглядової ради, що
вiдбулася 21.10.2016 р.). Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, - 2915 тис. грн., вартiсть
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на дату прийняття рiшення - 14919745 тис. грн.,
спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. - 0,0195%.
Вiдповiдно до чинного законодавства України вимоги про розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз
заiнтересованiстю до приватного акцiонерного товариства не застосовуються.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата оприлюднення
Повідомлення
Дата
(Повідомлення про
виникнення
інформацію) у
Вид інформації
події
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
1
2
3
25.04.2016
26.04.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.07.2016
19.07.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.07.2016
26.07.2016
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.07.2016
26.07.2016
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)
29.08.2016
30.08.2016
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
21.10.2016
21.10.2016
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(для емітентів - акціонерних товариств)

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п
1

Рік
2014

Кількість зборів, усього
3

У тому числі позачергових
2

2
3

2015
2016

2
3

1
2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?

Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
Загальнi збори проводились у заочнiй формi.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?

Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
Бюлетенями для голосування.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
Прийняття рiшення про розподiл прибутку, затвердження розмiру
(запишіть)
дивiдендiв, дати, строкiв та порядку їх виплати.

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
7
0
7
0
0
0
7
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Рiчний звiт Наглядової ради затверджений Загальними зборами.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 16
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Спецiальний комiтет з питань повернення проблемних депозитiв
Інше (запишіть)
iз банкiв, якi вiднесенi до неплатоспроможних
Інше (запишіть)
Інформація щодо
Спецiальний комiтет з питань повернення проблемних депозитiв
компетентності та
iз банкiв, якi вiднесенi до неплатоспроможних.
ефективності
комітетів
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?

Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)

Ні
X
X

X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належит
ь до
компете
нції
жодного
органу

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні
X

X
X
X
X

Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi.

X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджує
ться на
загальних
зборах

Публікуєт
ься у
пресі,
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Документи
надаються
для
ознайомлен
ня
безпосеред
ньо в
акціонерно
му
товаристві

Копії
докумен
тів
надають
ся на
запит
акціонер
а

Інформаці
я
розміщуєт
ься на
власній
інтернетсторінці
акціонерно
го
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X

Ні
X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

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

Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Причин для змiни аудитора не було.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X

X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше
(запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?

Так

Ні
X
X
X
X
X

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

ПрАТ "Делойт енд Туш
Юкрейнiан Сервiсез Компанi"
25642478
01033, м. Київ, вул.
Жилянська,48,50А
1973, 22.06.2001

за 2016 рiк
безумовно-позитивна

КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МТС УКРАЇНА"
м.Київ, Печерський р-н

Територія
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Діяльність у сфері безпроводового
діяльності
електрозв'язку
Середня кількість працівників: 3209
Адреса, телефон: 01601 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15, +380 44 220 42 37
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата

01.01.2017

за ЄДРПОУ

14333937

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

230

за КВЕД

61.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах

1801001

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

3 998 513
7 052 024
( 3 053 511 )
1 099 587
5 367 511
18 854 023
( 13 486 512 )
0
0
(0)
0
0
(0)

4 049 867
7 746 592
( 3 696 725 )
483 976
6 501 670
20 634 608
( 14 132 938 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
936 758
0
0

0
0
900 239
0
0

1065

0

0

Код
рядка

Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

1090
1095

10 496
11 412 865

38 777
11 974 529

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

35 561
31 729
0
0
3 832
0
0
0

31 621
25 844
0
0
5 777
0
0
0

1125

533 287

1 410 509

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

56 399
332 266
254 823
13 144
282 953
24 409
5
2 177 405
0
2 156 389
7 640
0

54 842
7 695
7 643
6 679
487 257
40 199
6
1 408 606
0
1 407 783
4 161
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
43 811
3 506 880

0
0
0
0
68 138
3 519 713

1200

0

0

1300

14 919 745

15 494 242

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430

7 817
0
0
1 355
0
0
1 954
9 388 255
(0)
(0)

7 817
0
0
1 214
0
0
1 954
10 176 058
(0)
(0)

Код
рядка

Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
9 399 381
10 187 043
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
62 769
Довгострокові забезпечення
1520
18 402
46 435
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
18 402
109 204
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
товари, роботи, послуги
1615
1 474 074
1 173 356
розрахунками з бюджетом
1620
0
185 941
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
1 693
9 922
розрахунками з оплати праці
1630
6
17 176
одержаними авансами
1635
65 612
54 238
розрахунками з учасниками
1640
2 297 220
2 648 890
із внутрішніх розрахунків
1645
848 426
222 109
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
223 303
214 334
Доходи майбутніх періодів
1665
543 791
605 317
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
47 837
66 712
Усього за розділом IІІ
1695
5 501 962
5 197 995
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
14 919 745
15 494 242
Примітки: Нематерiальнi активи - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть придбаного
нематерiального активу складається з цiни (вартостi) придбання, мита, непрямих податкiв, що не
пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з його придбанням та доведенням
до стану, у якому вiн придатний для використання за призначенням. Первiсна вартiсть нематерiальних
активiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i
пiдвищенням їх можливостей та термiну використання, якi сприятимуть збiльшенню первiсно очiкуваних
майбутнiх економiчних вигод. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта в придатному для
використання станi та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд його

використання, включено до складу витрат звiтного перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються з
використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного термiну корисного використання активiв,
який складає: Права користування майном згiдно з умовами договору Iншi нематерiальнi активи вiд 1 до
19 рокiв Iншi нематерiальнi активи переважно включають вартiсть лiцензiй, придбаних у державних
органiв, та придбаного програмного забезпечення. Вартiсть лiцензiй амортизується з використанням
прямолiнiйного методу протягом строку дiї лiцензiй, починаючи вiд моменту початку комерцiйної
дiяльностi в зонi лiцензiй. Вартiсть програмного забезпечення амортизуються прямолiнiйним методом
протягом iндивiдуально визначеного строку корисного використання, що становить вiд 1 до 10 рокiв.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв та метод їх амортизацiї може бути переглянутим,
якщо в майбутньому очiкується змiна строку корисного використання активу або змiни умов отримання
майбутнiх економiчних вигод. Основнi засоби компанiї вiдображенi за первiсною вартiстю за
вирахуванням накопиченого зносу та витрат вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних
засобiв включає цiну придбання, непрямi податки, якi пов'язанi з придбанням основних засобiв i не
пiдлягають вiдшкодуванню, витрати на установку i налагодження основних засобiв, а також iншi витрати,
безпосередньо пов'язанi з доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання
iз запланованою метою. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом, виходячи з наступних
термiнiв корисного використання: Будинки, споруди та передавальнi пристрої вiд 3 до 50 рокiв. Машини
та обладнання вiд 3 до 15рокiв. Транспортнi засоби вiд 3 до 7 рокiв. Iнструменти, прилади, iнвентар
(меблi) вiд 3 до 20 рокiв Iншi основнi засоби вiд 4 до 5 рокiв. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи до
1 року. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що призводить до
збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об'єкта. Вартiсть
полiпшення основних засобiв, що капiталiзується, амортизується з використанням прямолiнiйного методу
протягом строкiв корисного використання, що й у вiдповiдних основних засобiв. Витрати на ремонт та
обслуговування, а також для пiдтримання об'єкта в робочому станi, включаються в звiт про фiнансовi
результати за перiод, до якого вони вiдносяться. Доходи чи витрати вiд вибуття основних засобiв
визначаються шляхом порiвняння надходжень вiд реалiзацiї та залишкової вартостi i включаються до
складу iнших доходiвта витрат вiд звичайної дiяльностi. При вибуттi переоцiнених активiв суми
переоцiнки, включенi в iнший додатковий капiтал, переносяться до складу нерозподiленого прибутку.
Витрати на вiдновлення будiвель Компанiї капiталiзуються в мiру їх виникнення i вважаються
незавершеним будiвництвом до моменту завершення будiвництва. Амортизацiя не нараховується на
незавершене будiвництво , невстановлене обладнання та iншi статтi незавершених капiтальних
iнвестицiй до моменту вводу їх в експлуатацiю. Первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв Компанiї
включає також суму забезпечення на демонтаж та приведення земельної дiлянки, на якiй вони
розташованi, у стан, придатний для подальшого використання пiсля закiнчення строку оренди або
використання об'єкту. До таких основних засобiв належать переважно антенно-щогловi споруди,
демонтаж яких вимагає суттєвих витрат. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних
активiв - На кожну дату балансу Компанiя переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв та
нематерiальних активiв з метою визначення, чи iснують ознаки можливого зменшення їхньої корисностi.
Якщо такi ознаки iснують, Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу (якщо можливо
таку суму визначити). Якщо неможливо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу,
Компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування групи, яка генерує грошовi кошти, до якої належить
цей актив. Втрати вiд зменшення корисностi об'єктiв основних засобiв включаються до складу iнших
витрат звiтного перiоду iз зменшенням у балансi суми остаточної вартостi основних засобiв, що
наводиться у примiтках до фiнансової звiтностi у графi "Iншi змiни за рiк". Непрацюючi активи,
розташованi в неконтрольованiй Україною частинi територiй Луганської та Донецької областей, якi
опинились в зонi проведення антитерористичної операцiї (АТО), що розпочалася з дати початку дiї Указу
Президента України "Про рiшення Ради нацiональної безпеки та оборони України вiд 13 квiтня 2014 року
"Про невiдкладнi заходи щодо подолання терористичної загрози та збереженню територiальної цiлiсностi
України" вiд 14.04.2014 року № 405/2014, були знецiненi. Запаси - Запаси Компанiї складаються iз
телефонних апаратiв, модемiв та аксесуарiв, утримуваних для продажу, матерiалiв та запасних частин для
телекомунiкацiйного обладнання та iнших запасiв.. Дебiторська заборгованiсть - Дебiторська
заборгованiсть вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображенавключає в себе заборгованiстюь, яка не буде
погашена протягом наступного календарного року. Резерв сумнiвних боргiв - Резерв сумнiвних боргiв

визначається виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Цей резерв утворюється в тих випадках,
коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всi суми, якi належать їй у
вiдповiдностi з початковими умовами рахунку. Компанiя нараховує резерв на покриття заборгованостi
абонентiв в залежностi вiд строку затримки її погашення. Резерв на покриття заборгованостi дилерiв,
строк погашення якої сплив, нараховується за результатами оцiнки платоспроможностi дилерiв. Поточнi
фiнансовi iнвестицiї - Фiнансовi iнвестицiї, якi можуть бути вiльно реалiзованi в будь-який момент (крiм
iнвестицiй, якi є еквiвалентами грошових коштiв), представленi строковими депозитами термiном понад
92 днiв, але не перевищують один рiк. Грошi та їх еквiваленти - Грошi та їх еквiваленти включають
готiвку, кошти на рахунках у банках, депозити до запитання i строковi депозити термiном до 92 днiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами включає переважно аванси, отриманi вiд контрактних абонентiв. Компанiя вимагає
вiд бiльшостi абонентiв попередню оплату за телекомунiкацiйнi послуги. Суми попередньої оплати,
отриманi вiд абонентiв, вiдображаються як зобов'язання з одержаних авансiв i не визнаються доходами до
моменту фактичного надання послуг абоненту. Доходи майбутнiх перiодiв - Компанiя вiдображає доходи
майбутнiх перiодiв в момент придбання абонентом телефонних карток (ваучерiв), за допомогою яких вiн
може поповнювати свiй картковий рахунок, на суму номiналу телефонної картки (ваучера). Дохiд
визнається Компанiєю в тому перiодi, коли абонент отримав вiдповiднi послуги зв'язку. Забезпечення Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанiя має юридичнi чи договiрнi зобов'язання в
результатi минулих подiй, якщо iснує ймовiрнiсть виникнення зобов'язань, погашення яких ймовiрно
призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та їх оцiнка може бути
достовiрно визначена. Компанiя створює резерв на виплати працiвникам за вiдпустки, виплати
працiвникам премiй за результатами дiяльностi, резерв на витрати, пов'язанi з дiяльнiстю Компанiї з
утримання абонентiв, резерв на виплати дилерам за маркетинговi послугиНарахування резерву
вiдображається як витрати звiтного перiоду. Зареєстрований (пайовий) капiтал - Зареєстрований
(пайовий) капiтал визнається за вартiстю внесених власниками активiв, що зафiксована в установчих
документах Компанiї. Дивiденди - Дивiденди оголошенi протягом звiтного перiоду визнаються як
розподiл частини чистого прибутку мiж власниками вiдповiдно до частки їх участi у статутному капiталi
Компанiї. Сума оголошених, але не сплачених дивiдендiв включається до поточних зобов'язань.
Дивiденди за звiтний перiод, якi оголошенi пiсля дати балансу, але до затвердження керiвництвом
фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються зобов'язаннями на дату балансу, але розкриваються у
примiтках до фiнансових звiтiв. Фiнансовi iнструменти - Фiнансовi iнструменти первiсно оцiнюють та
вiдображають за їх фактичною собiвартiстю, яка складається iз справедливої вартостi активiв, зобов'язань
або iнструментiв власного капiталу, наданих або отриманих в обмiн на вiдповiдний фiнансовий
iнструмент, i витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або вибуттям фiнансового iнструмента
(комiсiйнi, обов'язковi збори та платежi при передачi фiнансових iнструментiв тощо). Облiкова полiтика
стосовно оцiнки цих iнструментiв на кожну наступну пiсля визнання дату балансу розкривається у
вiдповiдних статтях облiкової полiтики. Вiдстроченi податковi активи - Активи з вiдстроченого
оподаткування визнаються лише настiльки, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв за рахунок
майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. На дату складання рiчного бухгалтерського балансу
Компанiя переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи та балансову вартiсть визнаних
вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає ранiше невизнаний актив лише в тiй сумi, яка є
вiрогiдною до реалiзацiї у майбутнiх прибутках, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдповiдно, Компанiя
зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу лише у випадку, коли зникає вiрогiднiсть
повної або часткової реалiзацiї такого активу у майбутнiх перiодах.
Керівник
Головний бухгалтер

Устинова Ольга Володимирiвна
Соловйова Олена Миколаївна
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Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток

1801003

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

11 175 861

10 087 908

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 6 767 731 )
(0)

( 5 285 331 )
(0)

2090

4 408 130

4 802 577

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
757 807

0
0
0
2 774 468

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 694 598 )
( 1 350 276 )
( 597 221 )

( 1 373 201 )
( 1 048 886 )
( 2 310 971 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1 523 842

2 843 987

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
Фінансовий результат до оподаткування:
2290
прибуток
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
2305
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
2350
прибуток
збиток
2355
II. Сукупний дохід

0
99 450
57 107
0
( 15 050 )
(0)
( 92 969 )
0

0
264 762
18 235
0
(0)
(0)
( 178 288 )
0

1 572 380

2 948 696

(0)
-284 577

(0)
-526 033

0

0

1 287 803

2 422 663

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

Стаття

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
0
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
(0)
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
1 287 803
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
4 537 584
Витрати на оплату праці
2505
619 726
Відрахування на соціальні заходи
2510
113 044
Амортизація
2515
2 379 718
Інші операційні витрати
2520
2 740 672
Разом
2550
10 390 744
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
781 662 116

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0
0
(0)
0
2 422 663
За аналогічний
період
попереднього
року
4
3 547 174
542 689
165 272
1 791 681
3 914 072
9 960 888
За аналогічний
період
попереднього
року
4
781 662 116

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
781 662 116
781 662 116
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
1,647520
3,099370
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
1,647520
3,099370
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
63 966,00
0,00
Примітки: Визнання доходiв - Доходи визнаються за методом нарахування на момент фактичного надання
послуг чи передачi товарiв, незалежно вiд моменту виникнення пов'язаного з ними руху грошових
коштiв. Вартiсть додаткових послуг розраховується на основi використаного часу або обсягу переданих
даних у зв'язку з наданням додаткових послуг, таких як передача SMS-повiдомлень, пiдключення до
мережi Iнтернет, послуги передачi даних. "МТС Україна" вiдображає дохiд вiд наданого ефiрного часу та
додаткових послуг в тому перiодi, в якому такi послуги надаються. Плата за роумiнг нараховується на
основi чинних тарифiв Компанiї та вiдображається як дохiд вiд послуг роумiнгу, що надаються
Компанiєю абонентам "МТС Україна". "МТС Україна" отримує похвилинну плату за роумiнг вiд iнших
операторiв бездротового зв'язку за використання мережi "МТС Україна" абонентами iнших мереж.
Доходи вiд роумiнгу зменшуються на наданi операторам знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний
двостороннiй договiр про надання знижок. У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї
пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням ставок, вказаних в попередньо узгоджених
сторонами, але не пiдписаних договорах. Нарахованi, але нереалiзованi знижки вiдображаються в складi
кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у випадку, якщо знижки реалiзуються через
сплату грошовими коштами. В iншому випадку знижки враховуються як зменшення дебiторської
заборгованостi за товари, роботи, послуги. Доходи вiд отримання плати за доступ до мережi Компанiї
iнших телекомунiкацiйних компанiй нараховуються на основi чинних тарифiв Компанiї згiдно
вiдповiдних двостороннiх договорiв. "МТС Україна" продає своїм абонентам пакети передплаченого
зв'язку окремо вiд телефонних апаратiв. Такi пакети дозволяють абонентам здiйснювати дзвiнки з
мобiльного телефону чи користуватися iншими додатковими послугами, якi пропонуються Компанiєю, на
суму визначеного авансу. В момент придбання абонентом пакету передплаченого зв'язку Компанiя надає
новому абоненту право доступу до мережi. Дохiд вiд надання абоненту передплаченого зв'язку такого
права визнається в тому перiодi, в якому стартовий пакет був реалiзований абоненту. Компанiя не
утримує платню за пiдключення нових контрактних абонентiв.. Визнання витрат - Витрати, якi несе
"МТС Україна" у зв'язку з наданням послуг мобiльного та фiксованого зв'язку, включають витрати на
послуги iнших операторiв, оренду майданчикiв для розмiщення телекомунiкацiйного обладнання, плату
за послуги роумiнгу, , амортизацiю та витрати на технiчне обслуговування мережi. За дзвiнки абонентiв,
зроблених в зонах, якi знаходяться за межами територiй, що покриваються лiцензiями Компанiї, "МТС
Україна" сплачує вартiсть послуг роумiнгу операторам мобiльного зв'язку вiдповiдних регiонiв. Плата за
роумiнг, яка перераховується iншим операторам, розраховується за тарифами цих операторiв та
вiдображається в операцiйних витратах Компанiї. Витрати на роумiнг зменшуються на наданi
операторами знижки, якщо мiж компанiями iснує вiдповiдний двостороннiй договiр про надання знижок.
У випадку, коли такi договори знаходяться на стадiї пiдписання, знижки розраховуються iз застосуванням
ставок, вказаних в попередньо узгоджених сторонами, але не пiдписаних договорах. Нарахованi, але не
отриманi знижки вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у випадку,
якщо знижки будуть отриманi грошовими коштами. В iншому випадку вони зменшують суму
кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.. Витрати визнаються витратами певного
перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати, якi неможливо
прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому
вони були здiйсненi. Операцiйна оренда - Оренда вважається операцiйною, якщо договором оренди не
передбачена передача Компанiї всiх ризикiв та вигод, пов'язаних з правом користування та володiння
активами. Витрати за операцiйною орендою списуються на витрати поточного перiоду протягом
вiдповiдного термiну оренди. Функцiональна валюта - Функцiональною валютою Компанiї є українська
гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються
операцiями в iноземних валютах. Операцiї з iноземною валютою - Монетарнi активи i зобов'язання в
iноземнiй валютi перерахованi в гривню за курсом обмiну валют Нацiонального банку України, який дiяв
на кiнець звiтного перiоду. Доходи та витрати в iноземнiй валютi перераховуються за курсом обмiну
валют Нацiонального банку України, який дiяв на дату проведення операцiї. Усi реалiзованi та
нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають при перерахуваннi, включаються до звiту про фiнансовi
результати. Податок на прибуток - Витрати з податку на прибуток базуються на сумi прибутку за рiк,

приймаючи до уваги вiдстрочене оподаткування. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий
податковий ефект тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей
фiнансового облiку та вартiстю, визначеною згiдно з податковим облiком. Вартiсть активiв та зобов'язань
з вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути
застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може
бути вiдшкодована або реалiзована. Оцiнка активiв та зобов'язань з вiдстроченого оподаткування
вiдображає можливi податковi наслiдки, що виходитимуть з того, як Компанiя очiкує, на дату складання
бухгалтерського балансу, вiдшкодувати та реалiзувати вартiсть таких активiв та зобов'язань.
Керівник
Головний бухгалтер

Устинова Ольга Володимирiвна
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КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МТС УКРАЇНА"

Дата

01.01.2017

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3
Код за ДКУД
Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

1801004

Код
рядка

За звітний
період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

12 489 955
0
0
143
0
54 238
0

11 065 839
0
0
271
0
65 612
0

3025

99 098

69 310

3035
3040
3045
3050
3055
3095

168
0
0
0
0
79 060

742
0
0
0
0
889 209

3100
3105
3110
3115
3116

( 6 791 605 )
( 476 750 )
( 113 990 )
( 2 162 290 )
(0)

( 4 019 099 )
( 433 738 )
( 176 151 )
( 2 526 059 )
( 522 877 )

3117

( 738 711 )

( 546 473 )

3118
3135
3140
3145

( 1 423 579 )
( 657 934 )
(0)
(0)

( 1 456 709 )
( 526 859 )
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 29 494 )
2 490 599

(0)
( 1 555 449 )
2 853 628

фінансових інвестицій
3200
0
0
необоротних активів
3205
25 857
340 363
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
102 381
293 038
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
3235
0
0
господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
268 075
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 3 288 069 )
( 7 051 823 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-3 159 831
-6 150 347
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
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
(0)
(0)
Сплату дивідендів
3355
( 148 330 )
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(0)
(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
-148 330
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-817 562
-3 296 719
Залишок коштів на початок року
3405
2 177 405
4 251 277
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
48 763
1 222 847
Залишок коштів на кінець року
3415
1 408 606
2 177 405
Примітки: У звiтi про рух грошових кошiв рядки iншi надходження та iншi витрачання секцiї "Рух коштiв
у результатi операцiйної дiяльностi" складалися з:
2016 рiк. Iншi надходження: Надходження забезпечувального платежу _31 992_тис. грн. Надходження вiд
продажу iноземної валюти 17 085_ тис. грн. Iншi надходження 29 983_ тис.грн. Всього iнших надходжень
79 060 тис. грн. . Iншi витрачання 29 494 тис. грн. Всього iнших витрачань 29 494 тис. грн.
2015рiк. Iншi надходження: Надходження забезпечувального платежу 25 905 тис. грн. Надходження вiд
продажу iноземної валюти 22 783 тис. грн. Повернення тендерної гарантiї IMT -2000 810 000 тыс.грн.
Iншi надходження 30 521 тис.грн. Всього iнших надходжень 889 209 тис. грн. Оплата тендерноъ гарантiї
810 000 тыс.грн. Грошовi коштт у банк, повернення яких на кiнець року визнано сумнiвним 725 499 тис.
грн. Iншi витрачання 19 950 тис. грн. Всього iнших витрачань 1 5855 449тис. грн.

Керівник
Головний бухгалтер

Устинова Ольга Володимирiвна
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КОДИ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС
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Підприємство

Дата

01.01.2017

за ЄДРПОУ

14333937

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
7 817
0

4
0
0

5
1 355
0

6
1 954
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
9 388 255
0

4010
4090
4095

0
0
7 817

0
0
0

0
0
1 355

0
0
1 954

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
9 399 381
0

0
0
9 388 255

0
0
0

0
0
0

0
0
9 399 381

0

1 287 803

0

0

1 287 803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-500 000

0
0

0
0

0
-500 000

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
Внески учасників:
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Вилучення капіталу:
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
-141
0
0
0
0
-141
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
4295
0
0
-141
0
787 803
0
0
787 662
Залишок на кінець року
4300
7 817
0
1 214
1 954
10 176 058
0
0
10 187 043
Примітки: Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрований (пайовий) капiтал Компанiї складав 7,817 тис. грн. та складався з 781,662,116 акцiй номiналом
0.01 гривня кожна. Всi акцiї вважаються рiвноцiнними з метою розподiлу прибутку i розподiлу майна при лiквiдацiї товариства. Згiдно зi статутом
Компанiї капiтал був розподiлений таким чином: Акцiонер Preludium B.V., 62476602, НIДЕРЛАНДИ володiє 773 845 495 акцiями, що становить 99% вiд
розмiру статутного капiталу. Акцiонер ПII ПТТ "Телеком Київ" (Україна) володiє 7 816 621 акцiями, що становить 1% вiд розмiру статутного капiталу.
Разом - 781 662 116 акцiй, що становить 100% вiд розмiру статутного капiталу. Протягом звiтного перiоду склад акцiонерiв не змiнювався. Зареєстрований
статутний капiтал Компанiї повнiстю сплачений акцiонерами станом на 31 грудня 2016 року.

Керівник

Устинова Ольга Володимирiвна

Головний бухгалтер

Соловйова Олена Миколаївна

