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

В.о.Голови Правлiння Хомяков О.В.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське 
пароплавство"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01125821
4. Місцезнаходження: 68600, Україна, Одеська обл., Iзмаїльський р-н, Iзмаїл, Пароходна, 28
5. Міжміський код, телефон та факс: (04841)72546, (04841)67208
6. Адреса електронної пошти: account@udp.izmail.uptel.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): 21.04.2020, 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/
informaciya1/

cennye-bumagi 21.04.2020
(адреса сторінки) (дата)



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

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення
3)    інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління X



ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X



2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН



42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Рiчний  звiт  за  2019р.  не  затверджєно  Наглядовою  Радою,  так  як  персональний  склад
Наглядової Ради ПрАТ "УДП" не сформовано ще з 2013р. Посаду корпоративного секретаря не
затвержено у зв"язку з незформованiстю Наглядової Ради.
У рiчному звiтi ПрАТ "УДП" вiдсутня iнформацiя щодо належностi до будь-яких об"єднань
пiдприємств - пiдприємство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств , про рейтингове
агенство - рейтинговога оцiнка не проводилась, загальнi збори не проводились - 100% акцiй
належить  державi,  посадовi  особи  ПрАТ  "УДП"  акцiями  не  володiєть,  дивiденти  не
сплачували,  посадовi  особи  будь-якi  винагороди  або  компенсацiї  не  отримували.  Кодекс
корпоративного  управлiння  не  затверджувався.      У  2019р.  змiна  акцiонерiв,  або  осiб  не
проводилась.  Прийняття  рiшень  про  надання  згоди  на  вченення  значних  правочинiв
вiдноситься  до  виключної  компетенцiї  Вищого  органу  Товариства,  тобто  Мiнiстерства
iнфраструктури України.
Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв не складалась.
Розмiр статутного фонду (капiталу) ПрАТ "УДП" станом на 31.12.2018р. вiдповiдає вимогам
положень  ст.155  п.5.1  гл.8  р.1  кн.  1  Цивiльного  кодексу  України,  але  не  в  повнiй  мiрi
забеспечений  чистими  активами  пiдприємства.  Станом  на  31.12.2018р.  заборгованiсть  за
внесками до статутного фонду (капiталу) вiдсутня
Заборгованiсть по усiм видам зобов"язань у 2018 роцi вiдсутня
Судовi справи, позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або
дочiрнього пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент,
його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи вiдсутнi.
Аудиторський звiт не складався вiдповiдно чинного законодавства.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААБ №782936
3. Дата проведення державної реєстрації

22.09.1997
4. Територія (область)

Одеська обл.
5. Статутний капітал (грн) 

579509868
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб)
1586

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
50.20 - Дiяльнiсть морського вантажного транспорту
30.11 - Будування та ремонт суден
50.4 - Дiяльнiсть рiчкового вантажного транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК", м.Iзмаїл
2) МФО банку

322313
3) Поточний рахунок

2600085327867
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті

ФIЛIЯ АТ "УКРЕКСIМБАНК", м.Iзмаїл
5) МФО банку

322313
6) Поточний рахунок

2600085327867

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента
1) Найменування

ГВСП "Кiлiйський суднобудiвельно-судноремонтний завод"
2) Місцезнаходження

Україна, 68303, Одеська обл., Кiлiйський р-н, м.Кiлiя, вул. Ленiна, буд.3



3) Опис

1) Найменування
ГВСП "База технiчного обслуговування флоту"

2) Місцезнаходження
Україна, 68600, Одеська обл., Iзмаїльський р-н, м.Iзмаїл, вул. Фанагорiйська, буд.2-А

3) Опис

1) Найменування
База вiдпочинку "Восток"

2) Місцезнаходження
Україна, 68163, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с.Лебедiвка

3) Опис

1) Найменування
ВП "Учбовий центр" ПрАТ "УДП"

2) Місцезнаходження
Україна, 68600, Одеська обл., Iзмаїльський р-н, Iзмаїл, вул.Фанагорiйськка, буд.9

3) Опис

1) Найменування
ГВСП "Пiдмiнний екiпаж"

2) Місцезнаходження
Україна, 68600, Одеська обл., Iзмаїльський р-н, Iзмаїл, вул. Пароходна, буд.28

3) Опис

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" iз 100% пакетом акцiй, що належать державi в особi
Мiнiстерства  iнфраструктури  України  (державна  корпоративна  власнiсть),  безпосередньо
пiдпорядковано  Департаменту  реформування  та  функцiонування  морського  та  рiчкового
транспорту. 
Українське Дунайське пароплавство було створено в 1944 роцi пiд назвою "Радянське Дунайське
державне  пароплавство"  з  мiсцезнаходженням  у  м.  Iзмаїлi  та  у  1994  р.  було  перетворено  у
вiдкрите акцiонерне товариство, а у 2011 роцi - у приватне акцiонерне товариство вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Основними видами дiяльностi ПрАТ "УДП" є: внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв
та вантажiв морським i рiчковим транспортом; суднобудування та судноремонт.



Структура пароплавства  є  традицiйною для судноплавних компанiй,  з  огляду на  особливостi
чинного нацiонального законодавства. 
Структура управлiння складається з трьох блокiв:
а)  блок  стратегiчного  управлiння,  традицiйний  для  акцiонерних  товариств  (Українське
Дунайське пароплавство - приватне акцiонерне товариство - ПрАТ):
- Мiнiстерство iнфраструктури України;
- Наглядова рада;
- Ревiзiйна комiсiя;
- Правлiння ПрАТ;
- Голова Правлiння ПрАТ "УДП".
б) блок основних виробничих пiдроздiлiв, якi займаються комерцiйною експлуатацiєю флоту -
служба експлуатацiї флоту.
в) блок обслуговуючих пiдроздiлiв: служба безпеки судноплавства, технiчна служба, економiчна
служба,  вiддiл  роботи  з  персоналом,  централiзована  бухгалтерiя  та  iншi,  пiдроздiлiв,  що
забезпечують роботу флоту та берегових пiдроздiлiв пароплавства з технiчного обслуговування й
ремонту,  постачання,  комплексного  обслуговування  -  ГВСП  "Кiлiйський  суднобудiвельно-
судноремонтний  завод",  ГВСП  ""База  технiчного  обслуговування  флоту",  ГВСП  "Пiдмiнний
екiпаж". 
Дiюча органiзацiйна структура ПрАТ "УДП" погоджена Мiнiстерством iнфраструктури України
06.07.17 р.

Cередньооблікова  чисельність  штатних  працівників  облікового  складу  (осіб),  середня
чисельність  позаштатних  працівників  та  осіб,  які  працюють  за  сумісництвом  (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб),  фонду оплати праці.  Крім того,  зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма  емітента,  спрямована  на  забезпечення  рівня  кваліфікації  її  працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв ПрАТ "УДП" за 2019 рiк склала 1597 осiб,
середня  чисельнiсть  позаштатних  працiвникiв  усього -90  особи,  у  тому числi,  працювали за
цивiльно-правовими договорами 87 осiб, 3 особи - зовнiшнi сумiсники.
За  2019  рiк  порiвняно  з  2018  роком  середньооблiкова  чисельнiсть  штатних  працiвникiв
пароплавства збiльшилась на 11 осiб за рахунок працiвникiв берегових пiдроздiлiв у зв'язку зi
змiною органiзацiйної структури.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв ПрАТ "УДП" за 2019 рiк збiльшився на 15,8% порiвняно з
2018 роком, у тому числi по пароплавству - на 16,4%, по КСБСРЗ - на 12,6%. 
Збiльшення фонду оплати працi по пароплавству обумовлено тим, що    працiвникам пiдвищенi
посадовi оклади у 2019 роцi з 01.03.2019 р. на 4,35% , з 01.06.2019 р. - на 10,0% (працiвникам
берегових  пiдроздiлiв),  з  01.07.2019  р.  -  на  4,48% (членам екiпажiв  транспортного  флоту)  у
зв'язку зi змiною розмiрiв прожиткового мiнiмуму працездатної особи на Українi та на виконання
Меморандуму, укладено мiж головою Правлiння ПрАТ "УДП" та головою ППО ПрАТ "УДП". 
Здiйснюються доплати до рiвня мiнiмальної заробiтної плати в розмiрi 4 173 грн.
Згiдно з п. 6.7.5. доповнення №5 до Колективного договору ПрАТ "УДП" на 2015-2017 роки з 1



сiчня 2019 року на оздоровлення працiвникам при наданнi їм чергової вiдпустки виплачується
матерiальна  допомога  в  розмiрi  1  посадового  окладу,  тодi  як  в  2018 роцi  виплачувалося  0,5
посадового окладу.
Згiдно  з  п.  164.2.17  Податкового  кодексу  України,  для  оподаткування  ПДФО  та  вiйськовим
збором доходу, отриманого працiвниками плавскладу у виглядi компенсацiї в грошовiй формi на
харчування, з жовтня 2018 року цi виплати включаються в фонд оплати працi.
Фонд оплати працi по КСБСРЗ збiльшився      внаслiдок того, що працiвникам були пiдвищенi
посадовi оклади з 01.01.19 року на 4,3%, з 01.07.2019 року - на 4,5% та здiйснюються доплати до
рiвня мiнiмальної заробiтної плати в розмiрi 4 173 грн. 
Середньомiсячна заробiтна плата одного штатного працiвника збiльшилась на 15,7%.
Прострочена заборгованiсть перед працiвниками ПрАТ "УДП" iз заробiтної плати вiдсутня.    

Належність  емітента  до  будь-яких  об'єднань  підприємств,  найменування  та
місцезнаходження  об'єднання,      зазначаються  опис  діяльності  об'єднання,  функції  та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
08.12.2017р. ПрАТ "УДП" було прийнято до Асоцiацiї портiв України "Укрпорт".
Основна мета дiяльностi - це сприяння розвитку членiв Асоцiацiї, представлення їх iнтересiв у
державних органах та мiжнародних органiзацiях, координацiя їх господарської дiяльнiстю.

Cпільна  діяльність,  яку  емітент  проводить  з  іншими  організаціями,  підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі)  та  отриманий  фінансовий  результат  за  звітний  рік  по  кожному  виду  спільної
діяльності
Основною  метою  створення  спiльних  пiдприємств  ПрАТ  "УДП"  за  кордоном  є  формування
оптимальної  вантажної  бази  перевезень  для  флоту  пароплавства,  освоєння  нових  ринкiв
транспортних послуг, залучення нової клiєнтури i партнерiв iз судноплавного бiзнесу, зниження
вартостi  портових  зборiв,  агентських  послуг  та  iнших  експлуатацiйних  витрат,  отримання  i
практичне використання комерцiйної й юридичної iнформацiї та iнших переваг, що випливають
iз правового статусу спiльних компанiй, iншi види дiяльностi, якi дають пароплавству реальнi
економiчнi  результати,  а  також  отримання  додаткового  прибутку  у  виглядi  дивiдендiв  вiд
спiльної дiяльностi.
Завдання,  що  вирiшуються  спiльними  пiдприємствами  за  кордоном,  вiдповiдають
зовнiшньополiтичнiй  концепцiї  України,  її  дунайським i  євроiнтеграцiйним iнтересам i  тiсно
пов'язанi  з  вирiшенням  загальнонацiональних  питань  активiзацiї  дiяльностi  українських
судноплавних компанiй як на Дунаї, так i в iнших рiчкових i морських басейнах.
Назва пiдприємства: Статутний капiтал Частка УДП у статут.капiталi 
1.Deutsch Ukrainische Verkehrs GmbH, 153.387,56 EUR 49%
Нiмеччина
2.Transocean Tours Touristik Gmbh, 512 000 EUR 10%
Нiмеччина
3.DMS, Угорщина 7 400 000 HUF 51,4%
4.TRANSHOLD, Угорщина 3 000 000 HUF 96%



5.TRANSSHIP, Угорщина 3 000 000 HUF 40%
6.Dunavski Transport, Сербiя 11 296,89 EUR 100%
7.Danubo Shipping S.A.Panama 10 000 USD 100%
8.СП "Конст Лтд" 495 800 грн. 65%
9.United Stevedoring Company SARL, 5 000 000 LBP 40%
Лiван 
Управлiння дiяльнiстю компанiй здiйснюється у порядку, визначеному в установчих документах:
положення про СП та Статут. Контроль за дiяльнiстю СП здiйснюється за допомогою щорiчних
звiтних зборiв засновникiв за пiдсумками року. За результатами зборiв складаються протоколи.
СП  направляють  засновникам  для  ознайомлення  рiчнi  баланси,  звiти  товариств  про  їхню
дiяльнiсть.  Засновники беруть участь у розподiлi  прибутку компанiй i  одержують дивiденди.
Перевiрки фiнансової дiяльностi товариств здiйснюються державними податковими iнспекцiями,
iншими державними органами в межах їхньої компетенцiї, ревiзiйними органами товариства та
аудиторськими органiзацiями.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзайiї збоку третiх осiб протягом звiтнього перiоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації,  метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова  полiтика  в  пароплавствi  здiйснюється  згiдно  з  наказом  по  ВАТ  "УДП"  №  98  вiд
30.05.2007 р. зi  змiнами, якi затверджено наказом по ВАТ "УДП" № 92 вiд 26.04.11 р. (щодо
змiни методу нарахування амортизацiї в бухгалтерському облiку).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва  (у  натуральному  та  грошовому  виразі),  середньо  реалізаційні  ціни,  суму
виручки,  окремо  надається  інформація  про  загальну  суму  експорту,  а  також  частку
експорту  в  загальному обсязі  продажів,  перспективність  виробництва  окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та  основних  клієнтів;  основні  ризики  в  діяльності  емітента,  заходи  емітента  щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність  та  динаміку  цін;  інформацію  про  особливості  стану  розвитку  галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових  товарів,  його  становище  на  ринку;  інформацію  про  конкуренцію  в  галузі,  про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників  за  основними видами сировини  та  матеріалів,  що  займають  більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
За 2019 р. флотом ПрАТ "УДП" перевезено 1 585,9 тис. тонн вантажiв. У порiвняннi з 2018 р.



обсяг перевезень збiльшився на 166,0 тис. тонн або на 11,7%.
За 2019 р. обсяг перевезень вантажiв по рiчцi Дунай склав 1 159,1 тис. тонн, що бiльше 2018 р.
на 140,0 тис. тонн або на 12,1%. 
Щодо номенклатури перевезень рiчковим флотом, то за 2019 р. проти        2018 р.
збiльшилися:
у експортi:
- на 70,0 тис. тонн (у 1,1 рази) перевезення руди на Сербiю;
- на 44,7 тис. тонн (у 2,5 рази) перевезення металу на Румунiю;
- на 16,8 тис. тонн (у 2,7 рази) перевезення металу на Сербiю;
    у МIПi:
- на 73,0 тис. тонн (у 2,4 рази) перевезення кукурудзи з Сербiї на Румунiю;
- на 22,3 тис. тонн (у 2,8 рази) перевезення рапсу та рапсового шроту з Болгарiї на Румунiю
- на 20,0 тис. тонн (у 1,8 рази) перевезення пшеницi з Угорщини на Румунiю;
- на 15,7 тис. тонн (у 6,1 рази) перевезення металу з Сербiї на Болгарiю;
зменшилися:
у експортi:
- на 50,8 тис. тонн (у 3,5 рази) перевезення мiндобрив на Сербiю
- на 22,4 тис. тонн (у 2 рази) перевезення вугiлля на Сербiю;
- на 21,6 тис. тонн (у 6,7 рази) перевезення вугiлля на Болгарiю;
    у МIПi:
- на 13,6 тис. тонн (у 3,5 рази) перевезення пшеницi з Болгарiї на Румунiю;
- на 20,8 тис. тонн (у 11,9 рази) перевезення мiндобрив з Хорватiї на Румунiю.
    За    2019 р. обсяг перевезень вантажiв по морю склав 286,8 тис. тонн, що бiльше 2018 р. на
25,8 тис. тонн (або на 9,9%). 
Щодо номенклатури перевезень вантажiв морським флотом, то за                                  2019 р. проти
2018 р.:
збiльшилися:    
        у МIПi:
- на 46,3 тис. тонн (у 1,5 рази) перевезення iнших тарно-штучних вантажiв;
- на 22,5 тис. тонн (у 2,3 рази) перевезення будiвельних матерiалiв;
зменшилися:
у каботажi:
- на 22,5 тис. тонн (у 4 рази) перевезення нафтопродуктiв;
у експортi:
- на 10,3 тис. тонн (у 4,4 рази) перевезення металу;
    у МIПi:
- на 12,0 тис тонн (у 1,7 рази) перевезення металу.
Пасажирськi круїзнi судна розпочали навiгацiю в квiтнi згiдно графiку. На виконання круїзних
програм було вiдфрахтовано всi 4 круїзних судна пароплавства (як i у 2018 р.). Протягом 2019 р.
перевезено 19,372 тис. осiб, що бiльше плану на 0,372 тис. осiб або на 2,0% та бiльше 2018 р. на
0,280 тис. осiб або на 1,5 %.
За  2019  р.  на  Кiлiйському  СБСРЗ  проведено  переобладнання  1  судна  та  вiдремонтовано  40
одиниць флоту, у т.ч. для ПрАТ "УДП" - 24 одиницi. 



Основні  придбання або відчуження активів  за  останні  п'ять років.  Якщо підприємство
планує  будь-які  значні  інвестиції  або  придбання,  пов'язані  з  його  господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції,  їх
вартість і спосіб фінансування 
Протягом звiтного перiоду з  балансу ПрАТ "УДП" по дозволам Мiнiстерства iнфраструктури
України було списано 1 одиницю морського флоту - т/х "Николай Савицкий", а також 3 рiчкових
буксири - т/х "Владимир Гусак", т/х "Капитан Степанюк" та т/х "Петрозаводск".

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів,  місцезнаходження  основних  засобів.  Крім  того,  необхідно  описати  екологічні
питання,  що  можуть  позначитися  на  використанні  активів  підприємства,  плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини  таких  планів,  суми  видатків,  у  тому  числі  вже  зроблених,  опис  методу
фінансування,  прогнозні  дати початку та  закінчення діяльності  та  очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
На початок звiтного перiоду найбiльшу питому вагу в основних засобах пароплавства складали
транспортнi  засоби  -  73,5%.  Будинки,  споруди  та  передавальнi  пристрої  складали  15,4% вiд
загальної вартостi основних засобiв. Ще 8,1% припадало на машини та обладнання. 
На кiнець 2019 року на балансi ПрАТ "УДП" знаходилось 428 суден.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
За 2019 р. ПрАТ "УДП" отримано збиток у розмiрi 8,6 млн грн, що на 15,9 млн грн гiрше, нiж за
2018  р.  Основнi  фактори,  якi  вплинули  на  погiршення  фiнансового  результату  пароплавства
наведено далi.
Одним  з  головних  негативних  факторiв,  якi  суттєво  вплинули  на  фiнансово-економiчнi
показники дiяльностi компанiї, стало непрогнозоване зменшення курсу гривнi до дол. США. Так,
якщо за 2018 рiк середнiй курс дол. США становив 27,20 грн, то за 2019 рiк - 25,84 грн. Оскiльки
майже всi доходи ПрАТ "УДП" отримує у валютi це напряму зменшує отриманi за звiтний перiод
кошти.
Протягом 6 мiс. 2019 р. спостерiгалася сприятлива навiгацiйна обстановка, високi рiвнi води на
Дунаї,  можливiсть  навантажувати  баржi  на  максимальнi  осадки  i  повнiстю  використовувати
вантажопiд'ємнiсть.  Однак  вже  в  III  кв.  почалося  рiзке  падiння  рiвнiв  води  в  Дунаї.  Через
мiлководдя  навiгацiя  була  закрита  з  01.10.2019  р.  на  всьому  протязi  Дунаю  i  вiдкрита  з
20.11.2019 р. Пiсля цього до кiнця року навiгацiйна обстановка була сприятлива.
Ринок основної номенклатури в МIПi - зерна - був практично однаковим в обох порiвнювальних
перiодах:  досить  низьким  в  початку  року  i  пожвавлення  з  появою  нового  врожаю.  Бiльш
сприятливi  навiгацiйнi  умови  в  2019  р.  дозволили  збiльшення  обсягiв  перевезень  зернових
вантажiв i продуктiв переробки зернових на 15,2%. 
Збiльшення обсягiв перевезень в цiлому в МIПi досягнуто через декiлька причин: необхiднiсть
компенсувати зменшення обсягiв перевезень в експортi, збiльшення участi флоту ПрАТ "УДП" в



перевезеннях  металiв  iз  Сербiї,  поновлення  вiдвантажень  iз  портiв  Австрiї,  залучення
вантажопотоку iмпортних добрив iз Прахово на Ренi/Iзмаїл,  а також суттєвим ростом обсягiв
перевезень бiльш, нiж в  4 рази,  iз  порту Констанца.  Починаючи з II  кварталу 2019 р.  ПрАТ
"УДП" отримує дозволи на навантаження в порту Констанца свого флоту пiд прапором України
практично за  всiма своїми зверненнями.  Тобто,  у  разi  збереження такої  тенденцiї,  для ПрАТ
"УДП" буде вiдкрито для навантаження практично необмежене джерело вантажiв - румунський
порт Констанца. 
За 2019 р. євро по вiдношенню до дол. США впало на 5,1% (середнiй курс USD/EUR склав 1,12
проти 1,18), що негативно вплинуло на величини середньозважених фрахтових ставок, особливо
на напрямках, де застосовуються ставки фрахту виключно в євро.
Вищенаведенi  фактори обумовили середньозважену  фрахтову  ставку за  2019 р.  фактично  на
рiвнi 2018 р. - на 0,2% бiльше.
Iнтенсивна робота  рiчкового балансового флоту дозволила видiлити бiльшi  кошти на  ремонт
суден. Так, якщо за 2018 р. було завершено ремонтiв на 90,6 млн грн, то за звiтний перiод - на
98,7 млн грн.
Вплив вищенаведених факторiв обумовив отримання рiчковим флотом ПрАТ "УДП" прибутку на
рiвнi 2018 р. - в розмiрi 41,5 млн грн.

Що стосується морського флоту, то умови його дiяльностi залишалися незмiнними. Протягом
всього  звiтного  перiоду  через  вiдсутнiсть  фрахтiвника  перебували  у  вiдстої  т/х  "Килия",  т/х
"Татарбунары" та т/х "Виана ду Каштело".
Як i в 2018 роцi, в звiтному перiоду в експлуатацiї перебували всi 4 круїзних судна компанiї та
прогулянкове  судно  т/х  "Евгений  Косяков".  Змiни  в  умовах  вiдфрахтування  круїзних  суден
(припинення  екскурсiйного  обслуговування  пасажирiв  та  торгiвля  в  кiосках  суден  товарами
фрахтувальника)  призвели  до  погiршення  фiнансового  результату  по  цьому  виду  дiяльностi
проти 2018 року на 8,5 млн грн.
Що  стосується  дiяльностi  ГВСП  "Пiдмiнний  екiпаж"  ПрАТ  "УДП",  то  збиток  по  цьому
пiдроздiлу обумовлений втратою обслуговування суднозаходiв в п. Iзмаїл стороннiх iноземних
компанiй.

Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
В  травнi  2019  р.  було  вiдкрито  вiдновлювальну  кредитну  лiнiю  в  АТ  "Укрексiмбанк"  для
поповнення обiгових коштiв та покриття касових розривiв з лiмiтом 30,0 млн грн. Починаючи з
жовтня 2019 року ПрАТ "УДП" внаслiдок погiршення фiнансового стану компанiї  не  змогло
виконати свої  зобов'язання по зменшенню лiмiту заборгованостi  перед банком через дефiцит
обiгових коштiв.  Заборгованiсть перед банком станом на 01.01.2020 р.  складає 16,8 млн грн.
Вживаються заходи щодо вiдстрочки погашення простроченої заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів



За перiод 2019 року укладено 144 витратних договорiв, у тому числi: 
-придбання палива - 26;
-ремонтнi роботи - 39; 
-придбання змiнно-запасних частин - 2;
-закупiвля товарно-матерiальних цiнностей - 38;
-iншi - 39.

Стратегія  подальшої  діяльності  емітента  щонайменше  на  рік  (щодо  розширення
виробництва, реконструкції,  поліпшення фінансового стану,  опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Проектом  Стратегiчного  плану  дiяльностi  та  розвитку  ПрАТ  "Українське  Дунайське
пароплавство" на 2019-2023 роки (далi - Стратегiчний план) визначенi середньостроковi цiлi i
завдання,  реалiзацiя  яких  дозволить  ПрАТ "УДП" стати  ефективним  конкурентоспроможним
пiдприємством, пiдняти якiсть рiчкових перевезень та закрiпити позицiю лiдера в дунайському
судноплавствi.
Стратегiчний  план  орiєнтовано  на  зростання  показникiв  перевезень  за  рахунок  пiдвищення
якостi управлiнської дiяльностi та на втiлення вагомих iнiцiатив щодо пiдвищення ефективностi,
в першу чергу, вантажного флоту. 
Мiсiя  ПрАТ  "УДП"  полягає  в  задоволеннi  ринкового  попиту  на  вантажнi  та  пасажирськi
перевезення  рiчкою  Дунай,  пiдвищеннi  ефективностi  дiяльностi  та  якостi  послуг  i  глибокої
iнтеграцiї в європейську транспортну систему.
ПрАТ "УДП" є лiдером ринку дунайських перевезень, працює для клiєнтiв, сприяє об'єднанню
європейських  народiв,  iнтегрує  Україну  в  ЄС.  Дiяльнiсть  компанiї  здiйснюється  завдяки
потужному рiчковому флоту та майстерностi команди професiоналiв.
Стратегiчна концепцiя ПрАТ "УДП" - збереження статусу лiдера на ринку дунайських перевезень
та забезпечення приросту обсягу перевезень вантажiв рiчковим флотом щонайменше на 2% на
рiк.
На  основi  проведеного  аналiзу  середовища,  з  урахуванням  мiсiї,  стратегiчної  концепцiї  та
цiнностей пароплавства визначенi стратегiчнi цiлi ПрАТ "УДП" на 2019-2023 рр.:
Основнi стратегiчнi цiлi ПрАТ "УДП":
1.Прирiст  чистого прибутку ПрАТ "УДП" щонайменше на  15% на рiк як джерела коштiв  на
оновлення флоту.
2.Збiльшення вантажної бази рiчкового балансового флоту щонайменше на 2% на рiк.
3.Оновлення i модернiзацiя флоту.
4.Пiдвищення продуктивностi працi щонайменше на 3% на рiк
ПрАТ "УДП" зацiкавлене у здiйсненнi Нацiональної транспортної стратегiї України на перiод до
2030 року, якою передбачено розвиток водного транспорту, зокрема, спрощення формальностей
щодо оформлення вантажiв та суден у торговельних портах; забезпечення виконання Україною
своїх зобов'язань як держави прапора, держави порту та прибережної держави вiдповiдно до
мiжнародних договорiв України i законодавства ЄС, застосування кращого свiтового досвiду для
забезпечення  розвитку  транспортної  галузi,  впровадження  систем  вiдкритих  даних  та
електронних сервiсiв, посилення дiалогу мiж споживачами послуг. 
Результатом реалiзацiї Нацiональної транспортної стратегiї України на перiод до 2030 року та



Стратегiчного плану ПрАТ "УДП" буде формування єдиного транспортного простору України, в
який ефективно iнтегруватимуться пароплавство, транспортна iнфраструктура нацiонального й
регiонального  рiвнiв,  транспортна  iнфраструктура  вантажовласникiв,  створене  єдине
iнформацiйне середовище взаємодiї рiзних видiв транспорту.
Виходячи iз стратегiчних цiлей, перед ПрАТ "УДП" постають наступнi завдання:
-пiдвищення ефективностi експлуатацiї флоту пароплавства;
-збiльшення рентабельнiсть роботи пароплавства у цiлому;
-збiльшення обсягу чистого прибутку;
-проведення активної фрахтової полiтики;
-збереження за ПрАТ "УДП" стратегiчного вантажопотоку залiзорудної сировини для комбiнату
HBIS в Смедерево (Сербiя);
-вирiшення  спiльно  з  МIУ  та  МЗС  питання  "третього  прапору"  та  отримання  дозволу  на
завантаження / вивантаження в портах Румунiї;
-замiна дизель-генераторiв на рiчкових буксирах ПрАТ "УДП";
-замiна головних двигунiв на рiчкових буксирах ПрАТ "УДП";
-будiвництво барж типу SLG на КСБСРЗ;
-розробка проекту використання на судах ПрАТ "УДП" енергетичних установок на СПГ;
-пiдвищення енергоефективностi роботи флоту;
-зменшення зносу основних засобiв;
-вiдповiдальне ставлення до охорони навколишнього середовища, охорони працi та промислової
безпеки;
-пiдвищення продуктивностi працi;
-залучення i утримання високопрофесiйних фахiвцiв.
Реалiзацiя  Стратегiчного  плану  дозволить  трансформувати  ПрАТ  "УДП"  у  прибуткову,
технологiчну компанiю за рахунок пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв, зростання якостi
надання транспортних послуг; модифiкувати корпоративну стратегiю ПрАТ "УДП" та перейти
вiд стратегiї виживання до стратегiї обмеженого зростання.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
ПрАТ "УДП" у 2019 роцi не мало витрат на дослiдження та розробку.

Інша інформація,  яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану  та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз  господарювання  емітента  за  останні  три  роки  у  формі  аналітичної  довідки  в
довільній формі
Фiнансовим планом ПрАТ "УДП" за 2019 р. передбачалося отримання 44,0 млн грн прибутку.
Фактично  за  цей перiод отримано  8,6  млн грн збитку.  В IV кв.  2019 р.  фiнансовим планом
передбачалося  отримання  прибутку  в  розмiрi  0,4  млн  грн,  фактично  отримано  1,7  млн  грн
прибутку. 

IV. Інформація про органи управління



Орган
управління

Структура Персональний склад

Вищий орган
Товариства

(Загальнi збори
акiонерiв)

Вищим органом ПрАТ "УДП" є держава
в особi Мiнiстерства iнфраструктури

України як єдиний акцiонер, який
виконує повноваження Загальних

зборiв.

Мiнiстерство iнфраструри.

Наглядова рада персональний склад Наглядової Ради
ПрАТ "УДП" не сформовано

персональний склад Наглядової Ради
ПрАТ "УДП" не сформовано

Виконавчий орган
(Правлiння)

Виконавчим органом Товариства, що
здiйснює управлiння поточною

дiяльнiстю Товариства є Правлiння
Товариства на чолi з Головою

Правлiння. Правлiння складається з 9
осiб, у тому числi Голова Правлiння то
Секретар Правлiння. Але персональний

склад Правлiння ПрАТ "УДП" не
сформовано у 2019р.

В.о Голови Правлiння:      Хомяков
Олексiй Валерiйович.

Персональний склад Правлiння ПрАТ
"УДП" не сформовано у 2019р.

Ревiзiйна комiся Для проведення перевiрки фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства,

Вищий орган Товариства обирає
Ревiзiйну комiсiю. Голова та члени

Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим
органом Товариства у кiлькостi не
менш 3 членiв строком на 5 рокiв.

голова ревiзiйної комiсiї: Сiмiнiсова
Ангелiна Сергiївна

члени ревiзiйної комiсiї:      Рибак
Вiктор Леонiдович

 
Кошель Роман Станiславович

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
виконуючий обов'язки Голови Правiння

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хомяков Олексiй Валерiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
3010516475

4) Рік народження
1982

5) Освіта
вища

6) Стаж роботи (років)
12

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державне пiдприємство Морський тоголовний юрист ТОВ "Юридична фiрма "Астерс", з

квiтня 2016 року - головний юрист ТОВ "Юридична фiрма "Астерс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.11.2019, обрано термiн не визначено
9) Опис



Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 08.11.2019
р. № 29-Ос 
зазначено:
ПРИЗНАЧИТИ  ХОМЯКОВА  Олексiя  Валерiйовича  (паспорт  серiї  СН  №  909364,  виданий
Ватутiнським  РУ  ГУ  МВС  України  в  мiстi  Києвi  08.10.1998  р.),  з  18  листопада  2019р.
виконуючим  обов'язки  голови  правлiння  приватного  акцiонерного  товариства  "Українське
Дунайське  пароплавство"  на  перiод  до  прийняття  вiдповiдного  рiшення  Вищим  органом
товариства з посадовим окладом згiдно з штатним розписом для керiвника цього товариства.
 
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: 
з  грудня  2010  року  по  жовтень  2011  року  -  начальник  вiддiлу  податкового  планування
фiнансового Департаменту ТОВ "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент"; 
з листопада 2011 року по лютий 2014 року - заступник фiнансового директора ТОВ "Юридична
фiрма "Астерс";
з березня 2014 року по березень 2016 року - заступник фiнансового директора ТОВ "Юридична
фiрма "Естерс";
з квiтня 2016 року - головний юрист ТОВ "Юридична фiрма "Астерс";
з листопада 2019 року - в.о. голови Правлiння ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство"
    Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства, Положенням про Правлiння
ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не
було.

1) Посада
голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiмiнiсова Ангелiна Сергiївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
0

5) Освіта
невiдомо

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Державне пiдприємство "Адмiнiстрацiя морських портiв України", провiдний бухгалтер-

ревiзор  вiддiлу  перевiрки  формування  витрат  служби  внутрiшнього  фiнансового  контролю
апарату управлiння державного пiдприємства "Адмiнiстрацiя морських портiв України"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2018, обрано термiн не визначено



9) Опис
З  метою  контролю  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю  приватного  акцiонерного

товариства  "Українське  Дунайське  пароплавство"  та  вiдповiдно  до  Закону  України  "Про
акцiонернi  товариства",  Статуту  приватного  акцiонерного  товариства  "Українське  Дунайське
пароплавство", затвердженого наказом мiнiстерства iнфраструктури України вiд 29.04.2011 № 83
(зi  змiнами),  враховуючи лист Державної  аудиторської  служби України вiд 29.03.2018 № 05-
14/284 зЗатвердити персональний склад ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства
"Українське Дунайське пароплавство" (далi - ревiзiйна комiсiя) строком на три роки:
голова ревiзiйної комiсiї - Сiмiнiсова Ангелiна Сергiївна, провiдний бухгалтер-ревiзор вiддiлу
перевiрки формування витрат служби внутрiшнього фiнансового контролю апарату управлiння
державного пiдприємства "Адмiнiстрацiя морських портiв України".
Визнати  таким,  що  втратив  чиннiсть,  наказ  Мiнiстерства  iнфраструктури  України  вiд
07.03.2017р.  №  91  "Про  затвердження  персонального  складу  ревiзiйної  комiсiї  приватного
акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство".
Повноваження  посадової  особи  визначенi  Статутом  товариства,  Положенням  про  Правлiння
ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не
було.
Персональними даними членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП" не володiє.

1) Посада
член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибак Вiктор Леонiдович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
0

5) Освіта
невiдомо

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Управлiння  запобiгання  корупцiї,  внутрiшнiх  розслiдувань  та  державного  фiнансового

монiторингу,  головний  спецiалiст  вiддiлу  внутрiшнiх  розслiдувань  Управлiння  запобiгання
корупцiї, внутрiшнiх розслiдувань та державного фiнансового монiторингу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2018, обрано термiн не визначено
9) Опис

З  метою  контролю  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю  приватного  акцiонерного
товариства  "Українське  Дунайське  пароплавство"  та  вiдповiдно  до  Закону  України  "Про
акцiонернi  товариства",  Статуту  приватного  акцiонерного  товариства  "Українське  Дунайське
пароплавство", затвердженого наказом мiнiстерства iнфраструктури України вiд 29.04.2011 № 83
(зi  змiнами),  враховуючи лист Державної  аудиторської  служби України вiд 29.03.2018 № 05-



14/284 затвердити персональний склад ревiзiйної  комiсiї  приватного акцiонерного товариства
"Українське Дунайське пароплавство" (далi - ревiзiйна комiсiя) строком на три роки:
член  ревiзiйної  комiсiї:  Рибак  Вiктор  Леонiдович  -  головний  спецiалiст  вiддiлу  внутрiшнiх
розслiдувань  Управлiння  запобiгання  корупцiї,  внутрiшнiх  розслiдувань  та  державного
фiнансового монiторингу.
Повноваження  посадової  особи  визначенi  Статутом  товариства,  Положенням  про  Правлiння
ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не
було.
Персональними даними членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП" не володiє.

1) Посада
член ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кошель Роман Станiславович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
0

5) Освіта
невiдомо

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Пiвденний офiс Державної аудиторської служби України, заступник начальника вiддiлу

контролю  в  органах  влади,  оборони,  правоохоронних  органах  та  за  мiсцевими  бюджетами
Пiвденного офiсу Державної аудиторської служби України
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2018, обрано термiн не визначено
9) Опис

З  метою  контролю  за  фiнансово-господарською  дiяльнiстю  приватного  акцiонерного
товариства  "Українське  Дунайське  пароплавство"  та  вiдповiдно  до  Закону  України  "Про
акцiонернi  товариства",  Статуту  приватного  акцiонерного  товариства  "Українське  Дунайське
пароплавство", затвердженого наказом мiнiстерства iнфраструктури України вiд 29.04.2011 № 83
(зi  змiнами),  враховуючи лист Державної  аудиторської  служби України вiд 29.03.2018 № 05-
14/284 затвердити персональний склад ревiзiйної  комiсiї  приватного акцiонерного товариства
"Українське Дунайське пароплавство" (далi - ревiзiйна комiсiя) строком на три роки:
член ревiзiйної комiсiї: Кошель Роман Станiславович - заступник начальника вiддiлу контролю в
органах влади, оборони, правоохоронних органах та за мiсцевими бюджетами Пiвденного офiсу
Державної аудиторської служби України.
Повноваження  посадової  особи  визначенi  Статутом  товариства,  Положенням  про  Правлiння
ПрАТ "УДП". Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi, за звiтний перiод не
було.
Персональними даними членiв Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП" не володiє.



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн
ий код

юридичної
особи

засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Мiнiстерство iнфраструктури
України

37472062
01135, Україна, Київська обл.,

Київ, пр.Перемоги,14
100

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Одним з найбiльш поширених методiв  для комплексної  оцiнки стану пiдприємства є SWOT-
аналiз.  Вiн  дозволяє  провести  аналiз  сильних  та  слабких  сторiн  пiдприємства,  а  також
можливостей та загроз з боку зовнiшнiй оточуючiй середи. 
На основi проведеного аналiзу середовища дiяльностi ПрАТ "УДП" було здiйснено SWOT-аналiз,
та виявленi наступнi сильнi та слабкi сторони компанiї, а також можливостi та загрози.
Сильнi сторони
1. Досвiд роботи бiльш нiж 70 рокiв
2. Вiдомiсть торговельної марки
3. Традицiї високої якостi послуг
4. Стала база фрахтiвникiв
5. Великий за тоннажем та тягою флот
6. Власнi судноремонтнi та суднобудiвнi потужностi
7. Досвiдченi кадри
8. Налагоджена система навчання та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв
9. Власна навчальна база
Слабкi сторони
1. Орiєнтацiя на сировину для ГМК
2. Обмеження "третього прапору" в Румунiї
3. Залежнiсть вiд гiдро-навiгацiйних умов на Дунаї
4. Значний середнiй вiк суден флоту



5. Високий середнiй вiк плавскладу
6. Висока енергоємнiсть дiяльностi
7. Вiдсутнiсть власних коштiв на фiнансування оновлення флоту
8. Вiдсутнiсть можливостi оперативно приймати стратегiчнi рiшення
Можливостi
1. Збiльшення  обсягiв  перевезень  за  рахунок  розширення  номенклатури  вантажiв,  змiни
логiстичних схем
2. Оновлення та будiвництво флоту на власних потужностях
3. Впровадження енергозберiгаючих технологiй 
Загрози
1. Послаблення позицiї України на Дунаї
2. Падiння попиту на сировину для ГМК
3. Невiдповiднiсть характеристик флоту вимогам європейських країн
4. Форс-мажори природного характеру
5. Вiйськовi дiї на територiї України
Мiсiя компанiї сформульована в Кодексi корпоративної поведiнки ПрАТ "УДП", розробленому в
2016 р.
Мiсiя  ПрАТ  "УДП"  -  забезпечення  потреб  кожного  клiєнта,  в  тому  числi  приватного,
корпоративного  та  державного,  на  всiй  територiї  України  та  держав  басейну  рiчки  Дунай  в
транспортних  послугах  високої  якостi  та  надiйностi,  забезпечуючи  стiйке  функцiонування
української транспортної системи.
Стратегiчна концепцiя ПрАТ "УДП" - збереження статусу однiєї з провiдних компанiї на ринку
дунайських перевезень та забезпечення приросту обсягу перевезень вантажiв рiчковим флотом
щонайменше на 2% на рiк.
Цiнностi ПрАТ "УДП":
 безпека судноплавства та охорона працi є прiоритетом;
 представлення iнтересiв України в придунайському регiонi;
 розвиток кадрового потенцiалу як основа довгострокового стiйкого розвитку компанiї;
 пiдтримка рiвня оплати працi, який вiдповiдає рiвню оплати працi в галузi та вiдповiдає
кiнцевому результату працi;
 iнформацiйна вiдкритiсть.
На  основi  проведеного  аналiзу  середовища,  з  урахуванням  мiсiї,  стратегiчної  концепцiї  та
цiнностей пароплавства визначенi основнi стратегiчнi цiлi ПрАТ "УДП" на 2019-2023 рр.:
1. Збiльшення вантажної бази.
При розробцi  прогнозу  вантажної  бази  брався  до  уваги  як  рiчковий балансовий флот  ПрАТ
"УДП", так i рiчковий флот, який знаходиться в оперуваннi пароплавства. Очiкуваний розподiл
квот мiж балансовим флотом та флотом в оперуваннi - 50:50. 
Як  вже  зазначалося,  основою експортного  вантажопотоку  з  придунайських  портiв  України  є
залiзорудна сировина для меткомбiнатiв, якi розташованi на рiчцi Дунай. 
Стратегiчним для ПрАТ "УДП" є традицiйний вантажопотiк залiзорудної сировини для комбiнату
HBIS  в  Смедерево (Сербiя).  На  сьогоднi  вiн  працює  на  повну потужнiсть  та  простежується
можливiсть  розширення  виробництва.  Стратегiчним  планом  ставиться  задача  забезпечення
стабiльностi перевезень ЗРС з Iзмаїлу на Смедерево в обсязi не менше 1 400 тис. тонн на рiк.
Iншою важливою складовою вантажної  бази  пароплавства  є  перевезення  зернових  у  МIПi  з



Угорщини,  Сербiї,  Болгарiї,  якi  забезпечують  зворотне  завантаження.  У  разi  сприятливих
погодних  умов  та  доброго  врожаю,  стратегiчним  планом  ставиться  задача  перевезення
щонайменше 400 тис. тонн зернових на рiк.
Складна  полiтична  ситуацiя  та  вiйськовi  дiї  на  Донбасi  суттєво  впливають  на  вантажопотiк
українського та  транзитного  росiйського  вугiлля,  тому запланованi  обсяги його  перевезень  у
розмiрi 145-180 тис. тонн на рiк несуть в собi найбiльшi ризики в частинi наповнення вантажної
бази.
У разi вирiшення Мiнiстерством iнфраструктури України та Мiнiстерством закордонних справ
України питання "третього прапору" та отримання ПрАТ "УДП" дозволу на завантаження або
вивантаження  в  портах  Румунiї  з'явиться  можливiсть  для  збiльшення  обсягiв  експортних
перевезень з Румунiї.
Затвердженим  фiнансовим  планом  на  2019  рiк  передбачено  здiйснити  перевезення  рiчковим
флотом (в  т.ч.  i  флотом,  який знаходиться  в  оперуваннi  компанiї)  в  обсязi  2  535  тис.  тонн.
Залучення  вищевказаних  крупних  вантажопотокiв  дозволяє  сформувати  вантажну  базу  для
рiчкового флоту пароплавства з 2020 р. в обсязi 2 585-2 755 тис.  тонн на рiк та забезпечити
прирiст обсягiв перевезень вантажiв щонайменше на 2% на рiк.
2. Оновлення флоту.
Одним  з  основних  факторiв,  що  стримує  зростання  вантажообiгу  пароплавства,  є  значний
середнiй вiк як самохiдного,  так  i  несамохiдного флоту.  Проте будiвництво або модернiзацiя
нового флоту потребує значних фiнансових вливань, тому iнтенсивне оновлення флоту можливе
лише при залученнi стороннiх iнвестицiй.
З  урахуванням  того,  що  будiвництво  нового  буксиру-штовхача  потужнiстю  2-3  тис.  к.с.
обiйдеться у 3-5 млн. дол. США, будiвництво нових суден є недоцiльним. Тому для оновлення
флоту та пiдвищення ефективностi його експлуатацiї пароплавством обрано шлях модернiзацiї
рiчкових буксирiв шляхом замiни основного суднового обладнання - головних двигунiв, дизель-
генераторiв тощо. 
На  першому  етапi  модернiзацiї  флоту  УДП  планується  провести  замiну  суднових  дизель-
генераторiв на рiчкових буксирах типу "Рига - Иваново", "Запорожье" та "Сергей Авдеенков". На
другому  -  провести  модернiзацiю  рiчкових  буксирiв  шляхом  замiни  суднової  енергетичної
установки.
Паралельно, з метою оновлення несамохiдного флоту, планується здiйснювати будiвництво барж
типу SLG.
Проект 1. Замiна дизель-генераторiв на рiчкових буксирах ПрАТ "УДП"
За замовленням ПрАТ "УДП" компанiєю "Морське iнженерне бюро" було розроблено технiчний
проект модернiзацiї рiчкових буксирiв типу "Рига - Иваново". Цей проект було взято за основу
для здiйснення технiко-економiчного об?рунтування проекту модернiзацiї  флоту пароплавства
шляхом замiни дизель-генераторiв рiчкових буксирiв. 
Проект  модернiзацiї  рiчкових  буксирiв  типу  "Рига  -  Иваново"  передбачає  замiну  суднових
дизель-генераторiв.  В  машинному  вiддiленi  судна  демонтуються  2  дизель-генератори
потужнiстю по 75 кВт кожен та на їх мiсце на модернiзованi фундаменти встановлюються 2 новi
дизель-генератори  Weichai  CCFJ75-W  аналогiчної  потужностi.  При  цьому  зберiгаються  та
пiдключаються  iснуючi  судновi  системи  (охолодження,  паливна,  змащення,  газовипускна,
електрообладнання).
Результатом проведеної модернiзацiї  стане пiдвищення економiчної ефективностi експлуатацiї



судна  за  рахунок  зменшення  витрат  на  паливо,  витрат  на  пiдтримання  дизель-генераторiв  у
належному технiчному станi (ремонт та запчастини),  збiльшення частки знаходження судна в
експлуатацiї внаслiдок скорочення бюджету часу на ремонт. 
На сьогоднi дизель-генератори на рiчкових буксирах вiдпрацювали до 150 000 мотогодин, тобто
3-4  термiни  свого  корисного  використання.  Вони  потребують  постiйного  ремонту  для
пiдтримання у робочому станi. При цьому серiйне виробництво змiнно-запасних частин для цих
дизель-генераторiв припинено i знайти їх на ринку Європи неможливо. Зi складiв вибранi всi
наявнi запаси i для замовлення запчастин необхiдно оформляти пiд окремi замовлення великi
партiї  (мiнiмальнi  замовлення  на  суму  вiд  20  тис.  євро),  що  збiльшує  їх  вартiсть  та  строки
постачання. 
Вартiсть запчастин для встановлених на буксирах УДП дизель-генераторiв в 5-8 разiв бiльше,
нiж для сучасних аналогiв. 
Висока вартiсть запчастин та те, що дизель-генератори вiдпрацювали свiй моторесурс 3-4 рази,
робить вартiсть пiдтримання їх у належному технiчному станi непомiрно високою порiвняно з
новими  двигунами.  Так,  наприклад,  за  останнi  3  роки  на  ремонт  i  запчастини  для  дизель-
генераторiв на буксирах "Рига - Иваново" витрачено 900 тис. дол. США. 
Новi  дизель-генератори  Weichai  потребуватимуть  першої  моточистки  через  10  000  годин
напрацювання,  що  становить  до  5  рокiв  без  ремонту.  Капiтального  ремонту  цi  агрегати
потребуватимуть пiсля 15 000 годин напрацювання, тобто через 7-8 рокiв. При цьому витрати на
фiльтри  та  iншi  витратнi  матерiали  протягом  року  становлять  лише  500  дол.  на  1  дизель-
генератор. 
Запчастини з  демонтованих  дизель-генераторiв  можуть  бути  використанi  для  ремонту  iнших
суден пароплавства. 
Другим  важливим  фактором,  який  обумовлює  економiчну  ефективнiсть  замiни  дизель-
генераторiв,  є  зменшення витрат на паливо та мастила.  Наприклад,  дизель-генератори SKL є
вкрай неекономiчними за сучасними стандартами i витрачають за паспортними даними 244+10%
г/кВт*г палива та 2,7-4,1 г/кВт*г мастильних матерiалiв. Тобто, їх питома витрата палива при
однаковiй потужностi на 25-30% бiльше, нiж у сучасних аналогiв. 
З  урахуванням  того,  що  дизель-генератори  витрачають  щонайменше  30  тонн  палива  на  рiк
(розрахунково на 2 000 мотогодин), витрати на паливо (в цiнах 2017 р. при вартостi палива 600
дол. за тонну) становлять 18 тис. дол. на один агрегат. В останнi роки намiтилася тенденцiя до
поступового  зростання  вартостi  палива,  що  робить  необхiднiсть  його  економiї  ще  бiльш
нагальною. 
Сучаснi дизель-генератори також мають знижену гучнiсть та вiбрацiю при роботi, що позитивно
вiдобразиться на умовах працi суднових механiкiв. 
За  рахунок  економiї  витрат  на  ремонт  та  паливо,  при  нормi  дисконту в  розмiрi  12% замiна
дизель-генераторiв окупиться вже на 4 роцi експлуатацiї суден.
При об?рунтуваннi стратегiї фiнансування цього iнвестицiйного проекту був здiйснений вибiр
методiв фiнансування, визначенi джерела фiнансування iнвестицiй i їх структури.
Як методи фiнансування iнвестицiйних проектiв розглядалися:
 самофiнансування, тобто здiйснення iнвестування тiльки за рахунок власних коштiв;
 часткове фiнансування;
 кредитне фiнансування (iнвестицiйнi кредити банкiв);
 випуск облiгацiй;



 лiзинг;
 бюджетне фiнансування;
 змiшане фiнансування на основi рiзних комбiнацiй розглянутих способiв.
В  результатi  порiвняльного  аналiзу  фiнансування  проекту  планується  здiйснити  за  рахунок
випуску  облiгацiй  компанiї  як  iнструмента  залучення  довгострокового  фiнансування.  Досвiд
перших випускiв ПАТ "Укрпошта" (2017-2018 рр.) i прибуткова робота компанiї ПрАТ "УДП" за
останнi  три  роки  створюють  передумови  для  виходу  на  внутрiшнiй  ринок  запозичень  з
первинним розмiщенням облiгацiй двох серiй в сумi 100 млн. грн. в 2019-2020 роках термiном на
три  роки.  Структура  випуску  та  процентна  ставка  можуть  бути  екстрапольованi  виходячи  з
розмiщень емiтентiв,  що проходять в 2018 роцi.  Данi  свiдчать про можливу ставку на першi
купоннi перiоди в 18-19% рiчних з подальшим зниженням.
Випуск облiгацiй номiналом 1 000 грн. планується здiйснювати двома серiями:
 серiя А - 50 000 шт. облiгацiй; дата початку розмiщення - 2019 рiк; дата погашення - 2022
рiк;
 серiя Б - 50 000 шт. облiгацiй; дата початку розмiщення - 2020 рiк; дата погашення - 2023
рiк.
Вiдсоткова ставка по облiгацiям на перший рiк обiгу - 19%.
Розбивка  за  серiями  i  строками  погашення  обумовлена  необхiднiстю  розмиття  процентних
платежiв (купонiв) в майбутньому, для того щоб не створювати зайвого тиску на грошовий потiк
компанiї i уникнути великих касових розривiв. Крiм того, значно полегшується погашення самих
облiгацiй в кiнцi термiну їх обiгу.
Таким  чином  на  обслуговування  процентного  доходу  облiгацiй  додаткове  навантаження  на
грошовий потiк компанiї становитиме близько 2,3 млн. грн. на квартал за кожним випуском з
поетапним незначним зниженням у майбутньому.
Проект 2. Замiна головних двигунiв на рiчкових буксирах ПрАТ "УДП"
Цей проект оновлення флоту передбачає пiдвищення ефективностi його експлуатацiї за рахунок
модернiзацiї рiчкових буксирiв iз замiною судової енергетичної установки на двигуни "MTU",
"JTEC", "Yanmar", "Caterpillar" або "MAN".
Окрiм  пiдвищення  ефективностi  роботи  та  зменшення  прямих  витрат  на  паливо,  технiчне
обслуговування, запчастини тощо, модернiзацiя iснуючого флоту бiльш потужними двигунами
дозволить розширити район плавання та збiльшити габарити караванiв.
Вартiсть модернiзацiї 1 судна за попереднiми оцiнками становить 1,5 млн. дол. США. Виходячи
iз  середньостатистичного  прибутку  вiд  роботи  одного  судна  на  рiк  окупнiсть  витрат  на
модернiзацiю одного судна складе до 10 рокiв.
Фiнансування цього проекту планується  здiйснити за  рахунок залучення коштiв  мiжнародної
фiнансової  органiзацiї  пiд  гарантiї,  оформленi  за  участю  вищого  органу  управлiння  або
оформленi пiд заставу майнових прав компанiї.
Враховуючи  довготривалiсть  процедури  пiдготовки  необхiдних  документiв  для  залучення
iнституцiйного фiнансування, замiну головних двигунiв планується розпочати з 2020 року:
 2020 р. - 3,0 млн. дол. США (2 буксири);
 2021 р. - 3,0 млн. дол. США (2 буксири);
 2022 р. - 4,5 млн. дол. США (3 буксири);
 2023 р. - 4,5 млн. дол. США (3 буксири).
Строк кредитування - 10 рокiв.



Процента ставка - плаваюча, прив'язана до EURIBOR (LIBOR).
Погашення - рiвними частинами раз у пiврiччя починаючи з 2024 р.
Сума погашення - 16,8 млн. дол. США або 2,4 млн. дол. США на рiк.
Проект 3. Будiвництво барж типу SLG на Кiлiйському суднобудiвельно-судноремонтному заводi
ПрАТ "УДП"
Окремi типи наявних суховантажних барж пароплавства також мають великий середнiй вiк i
мають значний фiзичний знос, що негативно позначається на ефективностi їх експлуатацiї, тому
поступово виникає необхiднiсть i їх оновлення. 
Орiєнтовна вартiсть будiвництва нової секцiї типу "Європа 2" складає близько 800 тис. євро, при
цьому, термiн окупностi становить 15-20 рокiв. 
ПрАТ  "УДП"  має  досвiд  будiвництва  на  КСБСРЗ  секцiй  типу  SLG.  Орiєнтовна  вартiсть
будiвництва  на  КСБСРЗ  однiєї  секцiї  з  трьох  лiхтерiв-"донорiв",  якi  знаходяться  на  балансi
пароплавства i простоюють у вiдстої через непристосованiсть до вимог сучасного фрахтового
ринку, складає близько 5,0 млн. грн. 
В 2017 роцi програма будiвництва барж типу SLG булi вiдновлена -  на КСБСРЗ збудована 1
одиниця.
З урахуванням поступового приросту обсягiв перевезень вантажiв, заплановано будiвництво вiд
1  до  3  барж  типу  SLG  на  Кiлiйському  СБСРЗ  на  рiк,  загалом  12  барж.  Будiвництво
фiнансуватиметься за методом самофiнансування, тобто його iнвестування буде здiйснюватися
лише за рахунок власних коштiв на загальну суму 60 млн. грн упродовж 2019-2023 рр.

2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "УДП" iз 100 % пакетом акцiй, що належать державi (державна корпоративна власнiсть),
належить до сфери управлiння Мiнiстерства iнфраструктури України. 
Українське Дунайське пароплавство було створено в 1944 роцi пiд назвою "Радянське Дунайське
державне  пароплавство"  з  мiсцезнаходженням  у  м.  Iзмаїл,  у  1994  роцi  було  перетворено  у
вiдкрите акцiонерне товариство, а у 2011 роцi - у приватне акцiонерне товариство вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".
ПрАТ "УДП" - одна з найбiльших судноплавних компанiй не тiльки в Українi, але й у Захiднiй
Європi,  що  за  роки  своєї  дiяльностi  пiдтвердила  свiй  авторитет  надiйного  партнера  i
безсумнiвного лiдера  в  наданнi  транспортних  послуг  i  пiдтримцi  вiдповiдного  рiвня безпеки
перевезень. Свiдчення тому - багато вiтчизняних i мiжнародних нагород, серед яких: "Золота
Фортуна",  Сертифiкат  ПрАТ  "УДП"  про  входження  до  рейтингу  кращих  компанiй  України,
номiнацiя  в  "Золотiй  книзi  української  елiти".  ПрАТ  "УДП"  має  статус  Нацiонального
перевiзника №1 України i займає до 20% ринку вантажних перевезень на Дунаї. 
До основних видiв дiяльностi ПрАТ "УДП" слiд вiднести внутрiшнi та мiжнароднi перевезення
пасажирiв та вантажiв морським i рiчковим транспортом; суднобудування та судноремонт. 
Прiоритетним напрямком дiяльностi пароплавства є надання транспортних послуг юридичним i
фiзичним особам з гарантованою якiстю перевезень, зручнiстю i безпекою доставки вантажiв i
пасажирiв.  Основний  напрямок  компанiї  зосереджений  на  задоволеннi  потреб  та  iнтересiв
клiєнта, а також на розвитку тривалого спiвробiтництва.
Завдяки багаторiчнiй iсторiї становлення, наявностi квалiфiкованих кадрiв, великої матерiально-
технiчної бази, компанiя виконує великий спектр супутнiх робiт, тiсно пов'язаних з основним



напрямком дiяльностi. А саме:
 огляд та ремонт суднових рятувальних засобiв i засобiв безпеки;
 огляд та ремонт пiдводної частини суден та iнших плавучих споруд;
 встановлення суден на суднопiдйомнi споруди;
 пiдводне зварювання та рiзання металiв;
 водолазне обстеження пiдводної частини плавучих та берегових споруд;
 дiагностика пристроїв, установок, механiзмiв, обладнання, корпусних конструкцiй;
 ультразвуковий замiр залишкових товщин корпусних конструкцiй суден;
 вiброакустичнi замiри;
 обстеження  виробiв  та  конструкцiй:  ультразвуком,  проникаючими  фарбниками,
магнiтними частинками та вихровими потоками;
 ремонт та випробування систем автоматизацiї СЕУ;
 ремонт засобiв випробувальної технiки: приладiв вимiрювання тиску i вакууму, приладiв
вимiрювання температури, приладiв вимiрювання обертiв, електровимiрювальних пристроїв;
 ремонт i випробування суднового електрообладнання;
 аналiз нафтомiстких вод;
 аналiз палива та олiй;
 аналiз котельної води;
 розробка  проектно-конструкторської  документацiї  для  будiвництва,  переобладнання,
модернiзацiї та ремонту суден;
 розробка суднової експлуатацiйної документацiї;
 пiдготовка та проведення кренування суден;
 пiдготовка  проектiв  суден  на  вiдповiднiсть  вимог  Мiжнародних  конвенцiй  i  Правил
класифiкацiйних товариств;
 iнженерно-проектно-дослiднi  та  конструкторськi  роботи  в  галузi  промислового  та
цивiльного будiвництва;
 берегове  технiчне  обслуговування  радiообладнання,  радiонавiгацiйного,  рятувального,
електронавiгацiйного обладнання, штурманських приладiв;
 навчання, пiдготовка та перепiдготовка на вiдповiднiсть вимогам Мiжнародної конвенцiї з
пiдготовки i дипломування морякiв i несенню вахти
 навчання iноземним мовам, комп'ютернiй грамотi;
 суднобудування та судноремонт, ремонт та переобладнання суден;
 забезпечення  єдностi  та  точностi  вимiрiв  в  пароплавствi,  органiзацiя  i  проведення
перевiрок, калiбрування i ремонту засобiв вимiрювальної технiки;
 промiрнi роботи.
Переважний  сегмент  прибутку  пароплавства  -  дiяльнiсть  рiчкового  вантажного  флоту  на  р.
Дунай. ПрАТ "УДП" здiйснює перевезення як власним балансовим флотом, так i флотом, що
знаходиться в оперуваннi компанiї. В структурi чистого доходу УДП вага дiяльностi рiчкового
балансового  флоту  складає  65-70%.  Основною  номенклатурою  вантажiв,  якi  перевозяться
рiчковим флотом ПрАТ "УДП",  є  масовi  навалочнi  вантажi  -  руднi,  вугiлля,  хiмiчнi  добрива,
зерновi.
Дiяльнiсть  пасажирського  флоту  здiйснюється  4  круїзними  суднами  на  придунайському
туристичному ринку, а також прогулянковим судном "Євгенiй Косяков" для виконання екскурсiй
в дельту Дунаю. В структурi чистого доходу УДП вага дiяльностi пасажирського флоту складає



20-25%.
Морськi вантажнi перевезення здiйснюються 6 суховантажними суднами вантажопiдйомнiстю
3,5 тис. тонн в Чорноморському та Середземноморському басейнi та 1 нафтоналивним танкером
вантажопiдйомнiстю 3,1 тис. тонн. В структурi чистого доходу УДП вага дiяльностi морського
флоту складає до 5%.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
У 2018 роцi ПрАТ "УДП" не укладало деривативiв. Правочини щодо похiдгих цiнних паперiв з
власниками  iстотної  участi,  членами  наглядової  ради  або  членами  виконавчого  органу,
афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом
або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i
власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого
боку вiдсутнi. 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику  щодо  страхування  кожного  основного  виду  прогнозованої  операції,  для  якої
використовуються операції хеджування
В своїй дiяльностi  ПрАТ "УДП" стикається з  рядом об'єктивних ризикiв,  якi  можуть суттєво
впливати на його рентабельнiсть. Основнi ризики, якi можуть вплинути на виконання показникiв
стратегiчного плану наведено далi.
Навiгацiйнi та погоднi- ПрАТ "УДП" володiє рiчковим флотом, який за своїми характеристиками
придатний до експлуатацiї лише на р. Дунай, що робить компанiю залежною в своїй дiяльностi
вiд гiдронавiгацiйних умов на цiй рiчцi. Для Дунаю характерними є сезоннi коливання рiвнiв
води, що викликає протягом року тривалi перiоди мiлководдя та половоддя, коли пароплавство
не може використовувати провiзну спроможнiсть флоту на повну через зниження осадки суден.
Перiодично раз на 5-7 рокiв в особливо холоднi зими рiчка замерзає, що може викликати повну
зупинку руху на Дунаї протягом одного-двох мiсяцiв.
Одним  з  ключових  вантажопотокiв  ПрАТ  "УДП"  (до  30%)  є  зерновi  вантажi  з  Сербiї  та
Угорщини. Посуха та неврожай в цих та iнших придунайських країнах-експортерах зернових
може суттєво скоротити вантажну базу пароплавства.
Загальноекономiчнi:  з  урахуванням  того,  що  до  половини  вантажної  бази  ПрАТ  "УДП"
складають  експортнi  вантажi  з  портiв  України  на  порти  iнших  придунайських  країн,
пароплавство  в  значнiй  мiрi  залежить  вiд  загального  стану  економiки  України  та  обсягiв
зовнiшньої торгiвлi.
Значне податкове навантаження та необхiднiсть вiдрахування до 75% чистого прибутку компанiї
на  дивiденди  на  державну  частку  не  дозволяє  пароплавству  власними  силами  здiйснювати
оновлення флоту.
Полiтичнi:  постiйна  ротацiя  керiвних  державних  посад,  змiни  в  законодавствi,  необхiднiсть
реформування економiки унеможливлюють довгострокове планування. Вiйськовi дiї на Донбасi
та загострення вiдносин з Росiєю обмежили вантажопотоки експортного українського вугiлля та
транзитних росiйських вантажiв.



2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Метою  управлiння  ризиками  є  недопущення  втрати  Товариством  його  ринкової  вартостi  та
сприяння пiдвищенню вартостi власного капiталу Товариства при дотриманнi балансу iнтересiв
Товариства та його клiєнтiв i контрагентiв, iнших заiнтересованих сторiн.      
Реалiзацiя  стратегiчного  плану  дозволить  трансформувати  ПрАТ  "УДП"  у  прибуткову,
технологiчну компанiю за рахунок пiдвищення ефективностi бiзнес-процесiв, зростання якостi
надання транспортних послуг. З огляду на той факт, що до 90% валової виручки пароплавства
становить валютна виручка, при розрахунку показникiв брався курс долара США, встановлений
макропоказниками  2019  року  -  30,50  грн./дол.  З  урахуванням  тенденцiї  до  девальвацiї
нацiональної валюти показники дiяльностi компанiї можуть бути покращенi за рахунок курсових
рiзниць.
За рахунок реалiзацiї стратегiчного плану стане можливим досягнення таких результатiв:
 щорiчне збiльшення обсягiв перевезень вантажiв рiчковим флотом, обсягiв судноремонту
на Кiлiйському СБСРЗ;
 пiдвищення рентабельностi роботи всього флоту;
 збiльшення обсягiв судноремонту рiчкового флоту, своєчасна закупiвля змiнно-запасних
частин  дозволить  зменшити  невиробничi  простої  флоту  в  очiкуваннi  ремонту,  пiдвищити
коефiцiєнт використання календарного перiоду, пiдвищити якiсну складову органiзацiї роботи;
 проведення  модернiзацiї  рiчкового  буксирного  флоту  надасть  змогу  знизити
експлуатацiйнi витрати на паливо (до 25-30% по окремому судну), скоротити витрати на ремонт
за рахунок зменшеної вартостi СЗЧ та перiодичностi необхiдностi проведення ремонту;
 поповнення  флоту  пароплавства  за  рахунок  будiвництва  на  Кiлiйському СБСРЗ барж-
секцiй типу SLG збiльшить провiзну спроможнiсть флоту ПрАТ "УДП";
 збiльшення вiдрахувань до державного бюджету, мiсцевого бюджету, єдиного соцiального
внеску;
 участь  у  мiжнародних  проектах  розвитку  Придунайського  регiону,  представлення
геополiтичних iнтересiв України на Дунаї.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
акцiонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
акцiонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги



акцiонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

2)  у  разі  якщо емітент  відхиляється  від  положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і  причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
акцiонерне товариство не має власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові позачергові

Дата проведення
Кворум зборів 0
Опис Загальнi збори акцiонерiв не проводилися у 2019р.

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

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори

X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше 
(зазначити)

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 
відсотками акцій

X

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

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше 



(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(зазначити)

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства 

Загальнi збори у
2019р. не

проводились

Інше (зазначити)
Загальнi збори у

2019р. не
проводились

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: Загальнi збори у 2019р. не проводились

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення: Загальнi збори у 2019р. не проводились

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента



Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити) У складi Наглядової Ради iнших комiтетiв не створено

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складi Наглядової Ради iнших
комiтетiв не створено

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: У складi 
Наглядової Ради iнших комiтетiв не створено

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада
Незалежний член

Так Ні
Невiдомо Невiдомо X
Опис: Персональний склад Наглядової Ради не сформовано

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

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

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками?

Так Ні



Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена

X

Інше 
(зазначити)

Нових членiв Наглядової Ради не обиралось

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Засiдання Наглядової Ради у 2019р. не проводилися

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше 
(запишіть)

Компенсацiя за рахунок Товариства витрат, понесенних членом Ради у 
зв"язку з участю в роботi Наглядової Ради

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

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

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів)

так ні ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради

ні ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії

ні ні ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу

так так ні ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу

ні ні ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій

ні ні ні ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій

ні ні ні ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

ні ні так 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)    ні

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)    ні



Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) Iнших документiв не iснеє

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного

товариства

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Інформаці
я

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
Національ
ної комісії
з цінних

паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів

або через
особу, яка
провадить
діяльність

з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформації
від імені

учасників
фондового

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
інтернет-
сторінці

акціонерн
ого

товариства



ринку
Фінансова звітність, 
результати діяльності

ні так так так так

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

ні так ні ні ні

Інформація про склад 
органів управління 
товариства

ні так ні ні так

Статут та внутрішні 
документи

ні ні ні ні так

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення

ні ні ні ні ні

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)    ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше 
(зазначити)

Iнший орган не приймав рiшення прозатвердження незалежного аудiтора

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє?



Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів

X

Інше 
(зазначити)

Не було iнiцiативи iншого органу для проведення перевiрки

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та

громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1 Мiнiстерство iнфрактури України 374720062 100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість

акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

0 0 Пiдстав для виникнення обмежень
не було у 2019р.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення



Винагороди та компенсацiї посадовим особам не було виплачено у 2019р.

9) повноваження посадових осіб емітента

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної
особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Місцезнаходження
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

Мiнiстерство iнфраструктури 
України

37472062 01135, Україна, 
Київська обл., Київ, 
пр.Перемоги,14

2 318 039 472 100 2 318 039 472 0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій

(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні
Привілейовані

іменні

Усього 1 118 039 472 100 2 318 039 472 0



X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій

(шт.)
Номінальна

вартість (грн)
Права та обов'язки

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій

біржі в частині включення до
біржового реєстру

простi iменнi 2 318 039 472 0,25 Акцiї Товариства посвiдчують корпоративнi права
акцiонера щодо Товариства.

Товариство випускає простi iменнi акцiї в
бездокументарнiй формi на весь розмiр статутного

капiталу та проводить їх реєстрацiю у порядку,
передбаченому законодавством України.

Товариство має право за погодженням з Вищим
органом Товариства випуску облiгацiй на суму, що не
може перевищувати розмiру статутного капiталу або

розмiру забезпечення, що надається Товариству з цiєю
метою третiми особами.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо
кiлькостi акцiй або кiлькостi голосiв за акцiями, що

належать одному акцiонеру.
Простi акцiї товариства не пiдлягають конвертацiї у

привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери акцiонерного
товариства.

Правочини щодо акцiй Товариства вчиняються у
письмовiй формi.

Товариство може здiйснювати розмiщення iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй, за рiшенням Наглядової

ради. Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму,
що перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства,

приймається Вищим органом Товариства.
Товариство не має права розмiщувати жодну акцiю за

цiною, нижчою за її номiнальну вартiсть.

немає

Примітки:





XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій

ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30.07.2010 609/1/10 Державна комiсiя з

цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000089486 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,25 1 118 039 
472

279 509 868 100

Опис

100% акцiй належить державi
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не ведеться. Цiннi
папери до лiстингу не включалися, заяви про включення до лiстингу не подавалися.

26.11.2013 183/1/2013-
Т

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000089486 Акція проста
бездокумента

рна іменна

Бездокумент
арні іменні

0,25 1 200 000 
000

300 000 000 100

Опис

100% акцiй належить державi
Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх бiржових та органiзацiйно оформлених позабiржових ринках не ведеться. Цiннi
папери до лiстингу не включалися, заяви про включення до лiстингу не подавалися.
30.10.13 р. на виконання п. 2 розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03 липня 2013 р. №690 "Про збiльшення статутного капiталу
приватного акцiонерного товариства Українське Дунайське Пароплавство" Мiнiстерство iнфраструктури України наказом №852 вiд 30.10.2013 р
. зобов'язало збiльшити розмiр статутного капiталу на суму 300 000 000,00 грн.
Збiльшення статутного капiталу шляхом збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй на 1 200 000 000 штук iснуючої номiнальної вартостю 0,25
грн. кожна, за рахунок додаткових внескiв. Спосiб розмiщення цiнних паперiв - приватний.



XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
усього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець
періоду

1. Виробничого призначення: 84 372 77 238 0 0 84 372 77 238

    будівлі та споруди 25 357 23 982 0 0 25 357 23 982
    машини та обладнання 9 434 8 036 0 0 9 434 8 036

    транспортні засоби 41 796 37 050 0 0 41 796 37 050
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

    інші 7 785 8 170 0 0 7 785 8 170
2. Невиробничого 
призначення:

1 697 1 778 0 0 1 697 1 778

    будівлі та споруди 1 275 1 185 0 0 1 275 1 185
    машини та обладнання 391 571 0 0 391 571

    транспортні засоби 2 2 0 0 2 2
    земельні ділянки 0 0 0 0 0 0

    інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
    інші 29 20 0 0 29 20

Усього 86 069 79 016 0 0 86 069 79 016

Опис

Первiстна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 808
683,0  тис.грн.,  на  кiнець  звiтного  перiоду  -  808  232,0  тис.грн.,  знос
загальний 79 016,0 тис.грн.  Залишкова вартiсть на начало перiоду 86
069,0  тис.грн.,  на  кiнець 79 016,0  тис.грн.  Усi  основнi  засоби мають
знос - 90,2%.
Суттєвих  змiн  вартостi  основних  засобiв  немає.  У  групах  основних
засобiв  змiна,  в  т.ч.придбанно  на  5  521,0  тис.грн.  Списання  6  311,0
тис.грн.
Модернизацiя флоту 0,0 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

119 218 143 163

Статутний капітал (тис.грн) 579 510 579 510

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

0 0

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства  фiнансiв України 31.03.99 N 87.
Визначення  вартостi  чистих  активiв  проводилося  за  формулою:  Чистi  активи  =
Необоротнi  активи  +  Оборотнi  активи  +  Витрати  майбутнiх  перiодiв-  Довгостроковi



зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи
майбутнiх перiодiв

Висновок Розрахункова  вартiсть  чистих  активiв  (119  218,00  тис.грн.  )  менш  статутного
капiталу(579510,0  тис.грн.  ).Це  вiдповiдає  вимогам  статтi  155  п.3  Цивiльного  кодексу
України.  Вартiсть  чистих  активi  є  бiльшою  вiд  встановленого  законодавством
мiнiмального розмiру статутного капiталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 16 760 X X

у тому числі:
коростроковий кредит 22.05.2019 16 760 19,6 30.11.2019

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 16 760 X X

Опис Зобов"язання станом на 31.12.2019р.



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основні
види

продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична

одиниця виміру)

 у грошовій формі
(тис.грн)

у відсотках до всієї
реалізованої

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Дiяльнiсть
морського

вантажного
транспорту,ти

с.тонн

д/н 0 0 286,8 13465,7 1,5

2 Дiяльнiсть
рiчнкового
вантажного

транспорту,ти
с.тонн

д/н 0 0 1299,1 590011,5 67,5

3 Дiяльнiсть
пасажирськог

о
транспорту,ти

с.пасс.

д/н 0 0 19,372 176629,5 20,2

4 Будування та
ремонт суден
на КСБСРЗ,

од.

д/н 0 0 40 суден
вiдремотовано

51160,2 5,9

5 Iншi доходи д/н 0 0 д/н 42263,1 4,9



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

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

(у відсотках)

1 2 3
1 Заробiтна плата 3

2 Нарохування на заробiтну плату 14,6
3 паливо, ел/енергiя 3,2

4 Харчування пасажирiв,
утримання ресторанiв,

барiвнавiгацiйнi, канальнi,
стивiдорнiХарчування пас

6,7

5 навiгацiйнi, канальнi, стивiдорнi 3,8

6 Ремонт , ЗЗЧ флоту 42,2
7 Сировина, матерiали 15

8 Виплата iнвалюти замiсть
добових

3,1

9 Амортизацiя 5,4

10 Страхування 1,5
11 Iншi 0,7

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Державний ощадний банк України

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 00032129

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Київ,
Госпiтальна, 12-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АГ №579803

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.08.2011

Міжміський код та телефон 0443630133
Факс 0442478568

Вид діяльності депозитарної дiяльностi зберiгача
цiнних паперiв

Опис Реквiзити  зберiгача,  у  якого  емiтент
буде  вiдкривати  рахунки  в  цiнних
паперах  власникам  акцiй:
Найменування:  Акцiонерне  товариство
"Державний  ощадний  банк  України"
Скорочена  назва:  ВАТ  "Ощадбанк"
Мiсцезнаходження:  Україна,  01023,  м.
Київ,  вул.  Госпiтальна,  12-Г  Телефон
контактної  особи:  (044)  426-43-86
Iдентифiкацiйний  код  за  ЄДРПОУ:



00032129 Данi свiдоцтва про державну
реєстрацiю:  1.  Серiя  АВ  №534136  2.
Номер запису: 1 070 120 0000 016740 3.
Дата  проведення  державної  реєстрацiї
юридичної особи: 21.06.2010 4. Орган,
що видав свiдоцтво: Печерська районна
у  мiстi  Києвi  державна  адмiнiстрацiя
Данi  лiцензiї  на  провадження
професiйної  дiяльностi  на  фондовому
ринку,  а  саме  депозитарної  дiяльностi
зберiгача  цiнних  паперiв:  лiцензiя
видана  Державною  комiсiєю  з  цiнних
паперiв  та  фондового  ринку  України,
серiя та номер лiцензiї - АЕ № 286660,
дата видачi - 10.10.2013. 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Нацiональний депозитарiй України

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Київ,
Тропiнiна 7-г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ №581322

Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.06.2006

Міжміський код та телефон 0442796540
Факс 0442791322

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв

Опис Реквiзити  депозитарiю,  який  буде
обслуговувати випуск акцiй, щодо якого
прийнято рiшення про дематерiалiзацiю
(переведення  випуску iменних акцiй  у
документарнiй  формi  в
бездокументарну  форму  iснування):
повне  найменування:  Публiчне
акцiонерне  товариство  "Нацiональний
депозитарiй  України";  скорочене
найменування:  НДУ;  iдентифiкацiйний
код  за  ЄДРПОУ:  30370711;
мiсцезнаходження:  01001,  Київ,  вул.
Тропiнiна  7-г,  3;  телефони  контактної
особи:  (044)  279-10-78,  377-70-16;
свiдоцтво  про  державну  реєстрацiю:
серiя А01 №795373, номер запису 1 074
105 0001 010655 вiд 04.05.2011, видане



Шевченкiвською  районною  у  мiстi
Києвi  державною  адмiнiстрацiєю.
Свiдоцтво до включення до державного
реєстру  фiнансових  установ,  якi
надають  послуги  на  ринку  ценних
паперiв №1340.



КОДИ

Дата 01.01.2020

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Українське
Дунайське пароплавство"

за ЄДРПОУ 01125821

Територія Одеська область, м.Iзмаїл за КОАТУУ 5110600000
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної 
діяльності

Виробництво пестицидів та іншої 
агрохімічної продукції

за КВЕД 20.20

Середня кількість працівників: 1597
Адреса, телефон: 68600 Iзмаїл, Пароходна, 28, (04841)72546
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.
Форма №1-к

Код за ДКУД 1801007

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

        I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 3 054 2 637

        первісна вартість 1001 5 881 6 632
        накопичена амортизація 1002 ( 2 827 ) ( 3 995 )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 38 242 37 743
Основні засоби 1010 86 069 79 016

        первісна вартість 1011 808 683 808 232
        знос 1012 ( 722 614 ) ( 729 216 )

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
        первісна вартість 1016 0 0

        знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0

        первісна вартість 1021 0 0
        накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:
        які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 5 782 4 860

        інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0



Гудвіл 1050 0 0

Гудвіл при консолідації 1055 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 133 147 124 256
        II. Оборотні активи

Запаси 1100 61 118 51 587
Виробничі запаси 1101 49 439 46 823

Незавершене виробництво 1102 9 777 3 672
Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 1 902 1 092
Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 118 682 166 225

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

        за виданими авансами 1130 11 329 12 282
        з бюджетом 1135 10 005 12 916

        у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
        з нарахованих доходів 1140 0 0

        із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 9 465 54 175

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 807 3 784

Готівка 1166 315 300
Рахунки в банках 1167 14 492 3 484

Витрати майбутніх періодів 1170 9 66
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:
        резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0

        резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
        резервах незароблених премій 1183 0 0

        інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 753 561

Усього за розділом II 1195 226 168 301 596
        III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 1 701 348

Баланс 1300 361 016 426 200

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4



        I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 579 510 579 510
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 310 221 310 126

Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -744 876 -770 136

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0

Усього за розділом I 1495 144 855 119 500
        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 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0
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 0 0

        IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 16 760

Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:

        довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
        товари, роботи, послуги 1615 169 561 206 735

        розрахунками з бюджетом 1620 1 180 2 464
        у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

        розрахунками зі страхування 1625 1 120 2 858
        розрахунками з оплати праці 1630 4 742 15 259

        одержаними авансами 1635 27 980 18 881
        розрахунками з учасниками 1640 0 0

        із внутрішніх розрахунків 1645 0 0



        страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 11 578 43 743

Усього за розділом IІІ 1695 216 161 306 700
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 361 016 426 200

Примітки: Баланс на 01.01.2020р.

Керівник Олексiй Хомяков

Головний бухгалтер ВолодимирТостоган



КОДИ

Дата 30.01.2020

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Українське
Дунайське пароплавство"

за ЄДРПОУ 01125821

Консолідований звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік
Форма №2-к

І. Фінансові результати
Код за ДКУД 1801008

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4

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

2000 873 530 890 571

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 813 811 ) ( 820 149 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
        прибуток

2090 59 719 70 422

        збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 91 497 70 974
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 83 252 ) ( 77 521 )
Витрати на збут 2150 ( 9 835 ) ( 10 898 )

Інші операційні витрати 2180 ( 85 524 ) ( 67 122 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 2182 0 0



сільськогосподарської продукції

Фінансовий результат від операційної діяльності:
        прибуток

2190 0 0

        збиток 2195 ( 27 395 ) ( 14 145 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 10 485 22 031

Інші доходи 2240 12 902 3 786
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 1 939 ) ( 1 427 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 2 688 ) ( 1 430 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
        прибуток

2290 0 8 815

        збиток 2295 ( 8 635 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -1 587
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
        прибуток

2350 0 7 228

        збиток 2355 ( 8 635 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

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

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -8 635 7 228

Чистий прибуток (збиток), що належить:
        власникам материнської компанії

2470 0 0

        неконтрольованій частці 2475 0 0

Сукупний дохід, що належить:
        власникам материнської компанії

2480 0 0

        неконтрольованій частці 2485 0 0

III. Елементи операційних витрат
Назва статті Код За звітний За аналогічний



рядка період
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 285 718 190 705

Витрати на оплату праці 2505 168 776 145 699
Відрахування на соціальні заходи 2510 36 985 38 132

Амортизація 2515 13 757 18 188
Інші операційні витрати 2520 487 186 582 966

Разом 2550 992 422 975 690
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Керівник Олексiй Хомяков

Головний бухгалтер ВолодимирТостоган



КОДИ

Дата 01.01.2020

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Українське
Дунайське пароплавство"

за ЄДРПОУ 01125821

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік

Форма №3-к

Код за ДКУД 1801009

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року

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

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 248 069 599 216
Повернення податків і зборів 3005 0 0

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 501 423 246 825

Надходження від повернення авансів 3020 25 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 129 238

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 47 302
Надходження від операційної оренди 3040 3 792 3 059

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 121 915 118 301

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 585 292 ) ( 654 135 )

Праці 3105 ( 128 422 ) ( 113 644 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 35 564 ) ( 32 293 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 47 794 ) ( 41 758 )
Витрачання на оплату зобов'язань    з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань    з податку на додану 
вартість

3117 ( 40 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань    з інших податків і 
зборів

3118 ( 47 754 ) ( 41 758 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 32 375 ) ( 52 309 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 811 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 3150 ( 0 ) ( 0 )



контрактами

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 79 058 ) ( 71 506 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -37 916 2 296
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

        фінансових інвестицій 3200 0 0
        необоротних активів 3205 11 788 680

Надходження від отриманих:
        відсотків 3215 0 0

        дивідендів 3220 10 358 22 578
Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 776 0
Витрачання    на придбання:

        фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
        необоротних активів 3260 ( 5 513 ) ( 25 201 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 17 409 -1 943
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 29 639 28 000

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання    на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 12 879 ) ( 29 950 )
Сплату дивідендів 3355 ( 3 614 ) ( 1 124 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 939 ) ( 1 457 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 650 ) ( 202 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 10 557 -4 733

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -9 950 -4 380
Залишок коштів на початок року 3405 14 807 20 188



Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 073 -1 001

Залишок коштів на кінець року 3415 3 784 14 807

Керівник Олексiй Хомяков

Головний бухгалтер ВолодимирТостоган



КОДИ

Дата 30.01.2020

Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Українське 
Дунайське пароплавство"

за ЄДРПОУ 01125821

Консолідований звіт про власний капітал
За 2019 рік 

Форма №4-к
Код за ДКУД 1801011

Належить власникам материнської компанії

Стаття Код рядка
Зареєст
рований
капітал

Капітал
у

дооцінк
ах

Додатко
вий

капітал

Резервн
ий

капітал

Нерозп
оділени

й
прибуто

к
(непокр

итий
збиток)

Неопла
чений

капітал

Вилуче
ний

капітал
Всього

Неконтр
ольована

частка
Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Залишок на початок року
4000 579 510 0 310 221 0 -744 87

6
0 0 144 855 0 144 855

Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 -95 0 -16 625 0 0 -16 720 0 -16 720

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 579 510 0 310 126 0 -761 50
1

0 0 128 135 0 128 135

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 -8 635 0 0 -8 635 0 -8 635

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



інструментів 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу    

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій    

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі    4295 0 0 0 0 -8 635 0 0 -8 635 0 -8 635

Залишок на кінець року 
4300 579 510 0 310 126 0 -770 13

6
0 0 119 500 0 119 500

Керівник Олексiй Хомяков

Головний бухгалтер ВолодимирТостоган





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

Звiт за 2019р. складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення

події

Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР або
через особу, яка

провадить
діяльність з

оприлюднення
регульованої

інформації від імені
учасників

фондового ринку

Вид інформації

1 2 3
17.07.2019 19.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

08.10.2019 08.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.11.2019 18.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента


