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(вихідний реєстраційний номер 
електронного документа)       

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

Генеральний 
директор 

      
Галiнський Олександр Iванович  

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 (дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів  
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна 
акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА"  

2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство  

3. Ідентифікаційний код юридичної 
особи. 

14372024  

4. Місцезнаходження емітента  25015 Кiровоградська область . м. Кропивницький 
вул.Короленка, 1-А  

5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0522-35-35-04 35-35-05  

6. Адреса електронної пошти info2@urga.com.ua 

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)  

20.04.202020/04/20  

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  

Державна установа "Агентство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку 

України"21676262УкраїнаDR/00001/APA  



II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено на власному веб-
сайті учасника фондового ринку http://urga.com.ua/ua/informaciya  

  
22.04.2020  

 
(номер та найменування офіційного 

друкованого видання)   (дата) 



Зміст 

Відмітьте (X), 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.  

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).  

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 
ризиками емітента; 

X 

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 такого емітента.  

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. 

X  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X  

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; 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; 
 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X  

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів.  

26. Інформація 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). 

X  

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. X  

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. 
 

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. X  

Примітки 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших 
юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi 
перевищують 5 вiдсоткiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади 
корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове 
агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки 
товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств 
протягом звiтного року.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть 
фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв 
або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Cкладова змiсту 
"Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за 
звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються 
позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента.Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до 
складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних 
санкцiй.Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, 
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 



паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи 
посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" не включена 
до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
посадових осiб.Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або 
компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або 
учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його 
засновники.Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку 
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або 
вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це 
впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв 
або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Завдання та полiтика 
емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для 
якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного 
ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, 
яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного 
управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив 
застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику 
корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi 



загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Опис основних 
характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є 
власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше 
вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу 
належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну 
акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не 
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного 
перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, 
сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 
пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, 
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна 
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру 
капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та 
обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi 
включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї 



на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iiнформацiя про 
випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй.Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi 
папери.Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 
цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання 
власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не 
придбавав власнi цiннi папери.Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта 
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки 
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у 
розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" 
не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у 
власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу 
.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних 
паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента 
вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову 
дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi 
засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 



розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами 
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв 
iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу 
III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, 
наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором 
(аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена 
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв".Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi 
договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна 
в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така 
iнформацiя у емiтента вiдсутня.Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi 
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної 



iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.Cкладова змiсту 
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi 
папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, 
структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр 
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з 
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 
покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Вiдомостi про 
структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав 
на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець 
звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних 
паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених 
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi 
включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про 
випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск 
iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру 
iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 



емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту 
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, 
що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi 
чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних 
цiнних паперiв.Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював 
випуск iпотечних цiнних паперiв.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство 
"Мiжнародна акцiонерна авiацiйна 
компанiя "УРГА"  

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

 

3. Дата проведення державної реєстрації  21.08.1993  

4. Територія (область) Кiровоградська область  

5. Статутний капітал (грн) 17372000.00  

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0.000  

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

0.000  

8. Середня кількість працівників (осіб)  298  

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

51.10 ПАСАЖИРСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ  

 
33.16 

РЕМОНТ I ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПОВIТРЯНИХ I КОСМIЧНИХ ЛIТАЛЬНИХ 

АПАРАТIВ  

 
51.21 ВАНТАЖНИЙ АВIАЦIЙНИЙ ТРАНСПОРТ  

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у національній валюті 

Акціонерний банк 
"Південний"  

2) МФО банку 328209  

3) Поточний рахунок 26005010019119  

  

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

Акціонерний банк 
"Південний"  

5) МФО банку 328209  

6) Поточний рахунок 26005010019119  



18. Опис бізнесу 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змін в організаційній структурі Товариства відповідно до попередніх звітних періодів не було. 

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 облiкового складу - 298 осiб; середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 0 осiб; середня чисельнiсть осiб, якi працюють за 
сумiсництвом - 0 осіб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 
(дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати працi складає 61420 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд 
оплати працi збільшився з 56182 тис.грн. на 5238 тис.грн. за рахунок збільшення розміру 
заробітної плати. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї його 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента полягає в належнiй i своєчаснiй оплатi працi 
працiвникiв, наданнi їм соцiальних i матерiальних пiльг, що зацiкавить персонал в пiдвищеннi 
рiвня його знань та квалiфiкацiї.  

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 

Емiтент не належить до будь-яких обєднань пiдприємств. 

Спільна 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 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реоганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 
перiоду не надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Для цілей бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності використовувати національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що введені в дію згідно з чинним законодавством. 
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування та код Infor LN. Первісною 
вартістю запасів, що придбані за плату, визнавати собівартість запасів, яка складається з 
фактичних витрат без врахування транспортно-заготівельних витрат. Первісною вартістю запасів, 
що виготовляються власними силами, визнавати їх виробничу собівартість. Оцінка вибуття запасів 
здійснюється за методом середньозваженої собівартості. Визначення середньозваженої 
собівартості одиниці запасів означає, що вибуття запасів оцінюється способом оцінки кожної 
одиниці запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і 
вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного 
місяця і одержаних у звітному місяці запасів. Транспортно-заготівельні витрати накопичуються на 
окремому рахунку обліку запасів та щомісяця розподіляються по середньому відсотку. Товари та 
готова продукція, що передані на комісію на експорт комісіонеру залишаються на балансі 
підприємства та є його власністю. Дохід (виручка) від реалізації продукції переданої на комісію на 



експорт визнається по даті оформлення вантажно-митної декларації. Основним засобом визнавати 
актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений 
комісією, більше року, а вартісна оцінка дорівнює сумі, що перевищує 6000грн. До малоцінних 
необоротних матеріальних активів відносити активи зі строком експлуатації понад один рік з дати 
введення в експлуатацію та вартістю у сумі, що не перевищує 6000 грн. Амортизацію основних 
засобів нараховувати прямолінійним методом. Вартість, що амортизується, дорівнює первісній 
вартості або переоціненій за вирахуванням ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість 
прирівнюється до нуля. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів не 
повинен бути меншим мінімально допустимого строку корисного використання, встановленого 
ПКУ. Відображати витрати на ремонт основних засобів, поліпшення (дообладнання, 
реконструкцію, модернізацію, добудову тощо) за такими правилами: ремонти, що підтримують 
об'єкт у робочому стані та не призводять до росту майбутніх економічних вигід, відносити до 
витрат періоду; вартість поліпшень, що призводять до росту економічних вигод, первісно 
очікуваних від використання об'єкта, відносити на збільшення первісної вартості об'єкта, тобто 
такі витрати капіталізувати. Поліпшення проводяться переважно із залученням сторонніх 
організацій. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається 
в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. У разі проведення поліпшень, 
що призводять до росту економічних вигод, строк корисного використання (експлуатації) об'єкта 
основних засобів збільшується не менше ніж на 1 рік. Амортизацію інших необоротних 
матеріальних активів нараховувати у першому місяці використання об'єктів у розмірі 100 відсотків 
їх вартості. Амортизацію нематеріальних активів нараховувати прямолінійним методом. Якщо 
відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального 
активу не встановлено , такий строк корисного використання визначається підприємством 
самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років. Підприємство може 
переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Порогом суттєвості з метою 
відображення переоцінки об'єктів приймається величина , що дорівнює 10-відсотковому 
відхиленню залишкової вартості об'єктів обліку від їх справедливої вартості. Для цього 
справедлива вартість повинна бути підтверджена звітом незалежного оцінювача. Перевищення 
сум попередніх дооцінок об'єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової 
вартості цього об'єкта основних засобів, включається до складу нерозподіленого прибутку з 
одночасним зменшенням капіталу у дооцінках при вибутті об'єктів основних засобів. Витрати 
підприємства відображати з використанням класу рахунків 9 "Витрати діяльності" без 
застосовування рахунків класу 8 "Витрати за елементами". Витрати в обліку відображати на 
рахунках витрат в залежності від місця виникнення відповідно до структури витрат (Додаток 1) 
Встановити наступні статті калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг): Змінні 
витрати: сировина та основні матеріали; допоміжні матеріали; купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби; зворотні відходи (віднімаються); транспортно-заготівельні витрати; 
електроенергія на технологічні цілі; основна заробітна плата основних виробничих робітників; 
допоміжна заробітна плата основних виробничих робітників; нарахування на фонд оплати праці 
основних виробничих робітників; знос інструменту та оснащення; паливо на технологічні цілі; 
витрати на налагоджування; технологічні витрати; втрати при випробування вузлів; 
Загальновиробничі витрати (постійні): витрати на утримання та експлуатацію обладнання; цехові 
витрати; витрати по супроводженню та управлінню виробничим процесом. База розподілу 
загальновиробничих витрат на кожен об'єкт витрат: Маржинальний дохід - різниця між обліковою 
ціною одиниці виробу та змінними витратами на її виробництво. Нормальна потужність для 
визначення суми загальновиробничих витрат - затверджений річний план виробництва в облікових 
цінах. Сума загальновиробничих витрат при нормальній потужності - сума, встановлена 
затвердженими плановими показниками діяльності підприємства на рік. Встановити наступні 
статті калькуляції для оцінки незавершеного виробництва: - сировина і основні матеріали; - 
допоміжні матеріали; - купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби. Для відображення 
дебіторської заборгованості за чистою реалізаційною вартістю на дату балансу у разі потреби 
створювати резерв сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом 



застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на 
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Забезпечення на оплату відпусток не 
створювати. Так як підприємство є платником податку на прибуток, відстрочені податкові активи 
та відстрочені податкові зобов'язання, у разі їх виникнення, відображати у проміжній фінансовій 
звітності, визначені на 31 грудня попереднього року, без їх обчислення на дату проміжної 
фінансової звітності. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансової 
звітності проводити річну інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Положення про 
інвентаризацію активів та зобов'язань, затверджене наказом Мінфіну України від 02.09.2014р. 
№879. Для проведення інвентаризації складається окремий наказ по підприємству. Складати звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом. Контроль за виконанням даного наказу покласти на 
фінансового директора.  

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), середньореалізаційні 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; 

Основний вид дiяльностi, який здiйснює емiтент - послуги перевезення авіаційним транспортом, за 
рахунок якого емiтент отримав бiльше 10% доходу за звiтний рiк. Обсяг надання послуг: 392176 
тис.грн. Авіакомпанія виконує лише чартерні рейси. Авіакомпанія "УРГА" надає послуги з 
організації індивідуальних рейсів, які виконуються пасажирськими і вантажними літаками, які 
повністю відповідають вимогам не тільки за рівнем комфорту і місткості салону, але і за 
запланованим на переліт бюджету. Авіакомпанія несе повну відповідальність за рейс, включаючи 
всі пов'язані з цим питання: " Отримання всіх дозволів країн на зліт і посадку, проліт території; " 
Виліт строго за розкладом і заздалегідь узгодженим маршруту польоту; " Забезпечення літаків 
необхідною кількістю палива для виконання польоту; " Бортове харчування для пасажирів (від 
економ до преміум класу); " Висококваліфікований екіпаж; " Організація зустрічі пасажирів в 
аеропорту для реєстрації на рейс; " Допомога в навантаженні/розвантаженні вантажу; 
Авіакомпанія "УРГА" здійснює організацію, супровід і забезпечення пасажирських чартерних 
рейсів на літаках типу Ан-24 і Saab-340B. Вантажні авіаперевезення з МААК "УРГА" - це 
перевезення вантажів чартерними рейсами в будь-який аеропорт в будь-який час, які мають ряд 
переваг перед доставкою вантажу іншими видами транспорту. По-перше, це висока оперативність 
доставки вантажів, особливо, якщо це стосується міжнародних перевезень. Якщо порівнювати всі 
типи транспорту, застосовувані для транспортування вантажів, то літак - найшвидший з них. По-
друге, авіадоставка вантажів передбачає високий рівень безпеки доставляється вантажу, адже під 
час доставки він не може бути розграбований або зіпсований. Крім безпосередньо розміщення 
вантажів на потрібному рейсі, авіаперевізники беруть на себе відповідальність за експедирування 
вантажів, організовують їх тимчасове зберігання і страхування, при необхідності виконують 
завдання по митній декларації вантажу. МААК "УРГА" здійснює чартерні авіарейси для вантажів 
до 5,5т і обсягом до 60м3. Літак типу Ан-26Б має об'ємний вантажний відсік і вантажну рампу, яка 
відкривається для забезпечення найбільш зручної завантаження/вивантаження вантажів. Компанія 



здійснює також оглядові індивідуальні та групові (до 3-х чоловік) польоти на літаку Cessna-172R 
На базі МААК "УРГА" створено два навчальних центри: - Навчально-льотний центр. - Навчально-
тренувальний центр з підготовки персоналу з АБ. Навчально-льотний центр "УРГА" - це льотна 
школа, котра йде в ногу з часом і створена на базі авіакомпанії МААК "УРГА" в 2009 році. 
Володіючи величезним досвідом початкової підготовки і перепідготовки пілотів, набутим на ПС 
Ан-24, Ан-26, вже кілька років ми готуємо приватних пілотів на ПС Cessna-172. Весь наш 
інструкторський склад розпочинав свою діяльність в одній з найкращих авіаційних шкіл - 
Кіровоградському вищому льотному училищі цивільної авіації та Державній льотній академії 
цивільної авіації, а також пройшов необхідну інструкторську підготовку в США. Це дає нам 
можливість з гордістю говорити про те, що ми підготували десятки першокласних льотних 
фахівців, які зараз працюють у провідних авіакомпаніях України та всього світу. Навчально-
льотний центр МААК "УРГА" приділяє велику увагу професіоналізму та інтегрованому навчанню. 
Наші фахівці разом з технікою пілотування, літаководіння, практичною роботою в повітрі і на 
землі, навчають використанню новітніх систем, встановлених на наших літаках. Приділяється 
максимальна увага професійним підходам та цілісності підготовки з одночасним урахуванням 
індивідуальних психологічних особливостей слухачів. МААК "УРГА" сертифікована як 
організація FTO / TRTO у відповідності з JAR FCL 1 (Сертифікат Навчально-льотного центру № 
UA/FTO-001/2016). МААК "УРГА" володіє парком власних ПС SAAB 340B, Ан-24, Ан-26 і 
Cessna-172R Skyhawk. Всі інструктори є професійними пілотами, які пройшли підготовку в 
кращих авіаційних ВНЗ, мають за плечима багатотисячні нальоти і величезний досвід польотів в 
найрізноманітніших умовах і регіонах світу. Використовуються новітні методики навчання, 
методичні матеріали та обладнання (комп'ютери, відео, аудіо). За всіма сертифікованими 
напрямками підготовки проводяться регулярні курси періодичної підготовки (КПК). Надання 
послуг авіаційного транспорту перспективне, але попит то падає, то збільшується на дані послуги. 
Перспектива ще залежить вiд зростання компонентiв, якi складають собiвартiсть наданих послуг. 
Залежнiсть вiд сезонних змiн на послуги авіаційного транспорту є: об'єми зростають в лiтньо-
осiннiй перiод. Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: в основному замовлення Організації 
Об'єднаних Націй. Джерела сировини, зокрема мається на увазi паливо-мастильнi матерiали, 
запаснi частини, комплектуючi, знаходяться в основному на територiї України, по мірі 
необхідності в процесі перевезень, тому очевидна їх доступнiсть. ТМЦ та паливо, яке 
використовується Емiтентом, купується у постачальникiв, є доступними завдяки їх широкому 
асортименту, проте цiни на них постiйно зростають. Динамiка цiн йде на зростання, оскiльки йде 
зростання вартостi на компоненти, що складають собiвартiсть надання послуг. Стан розвитку 
галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, залежить вiд полiтичних та економiчних факторiв, має 
певну нестабiльнiсть. Авіаційна промисловiсть знаходиться в економiчнiй кризi, в результатi чого 
рiзко зменшуються замовлення на перевезення вантажів та пасажирськi перевезення. Рiвень 
впровадження нових технологiй, нових видiв послуг незначний, бо потребує значних 
капiталовкладень. Конкуренцiя в галузi висока. Основнi конкуренти: іноземні авіакомпанії. 
Використання постiйного оновлення авіатранспорту та наявнiсть власного штату 
висококвалiфiкованого персоналу рiзних спецiальностей, надає можливiсть виконання широкого 
спектру послуг по всiй територiї України та за її межами з високою якiстю в стислi строки та за 
конкурентоспроможними цiнами. Перспективнi плани розвитку емiтента в розробцi, оскiльки 
потребують значних капiталовкладень, вiдсутнiсть яких, в свою чергу, стримує розвиток розробок. 
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 
вiдсоткiв у загальному обсязi постачання немає. 

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 

За останнi 5 рокiв були такi придбання та вiдчуження активiв по категорiям: 2015 рiк Надійшло - 
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1113 тис.грн., машини та обладнання - 1110 тис.грн., 
транспортнi засоби - 414 тис.грн., iншi - 356 тис.грн., всього - 2993 тис.грн. Вибуло - машини та 



обладнання - 115 тис.грн. (знос 210 тис.грн.), транспортнi засоби - 0 тис.грн. (знос 15 тис.грн.), 
iншi - 0 тис.грн. (знос 11 тис.грн.), всього - 115 тис.грн. залишкової вартостi. 2016 рiк Надійшло - 
транспортнi засоби - 2875 тис.грн., всього - 2875 тис.грн. Вибуло - транспортнi засоби - 3695 
тис.грн. зі зносом 3095 тис.грн., всього - 600 тис.грн. за залишковою вартістю. 2017 рiк Надійшло - 
будинки, споруди та передавальнi пристрої - 71 тис.грн., машини та обладнання - 931 тис.грн., 
iншi - 1282 тис.грн., всього - 2284 тис.грн. Вибуло - будинки, споруди та передавальнi пристрої - 
346 тис.грн. за початковою вартістю зі зносом 137 тис.грн., машини та обладнання - 33 тис.грн. за 
початковою вартістю зі зносом 33 тис.грн., транспортнi засоби - 5388 тис.грн. початкової вартості 
зі зносом 5086 тис.грн., інші - 28 тис.грн. початкової вартості зі зносом 28 тис.грн., всього - 411 
тис.грн. залишкової вартості. 2018 рiк Надійшло - машини та обладнання - 74 тис.грн., iншi - 117 
тис.грн., всього - 191 тис.грн. Вибуло - машини та обладнання - 50 тис.грн. за початковою 
вартістю зі зносом 46 тис.грн., транспортнi засоби - 4145 тис.грн. початкової вартості зі зносом 
3547 тис.грн., інші - 17 тис.грн. початкової вартості зі зносом 17 тис.грн., всього - 602 тис.грн. 
початкової вартості зі зносом 170 тис.грн. 2019 рiк Надійшло - будинки, споруди та передавальнi 
пристрої - 353 тис.грн., машини та обладнання - 677 тис.грн., транспортнi засоби - 18240 тис.грн., 
iншi - 24225 тис.грн., всього - 43495 тис.грн. Вибуло - машини та обладнання - 14 тис.грн. за 
початковою вартістю зі зносом 13 тис.грн., транспортнi засоби - 9250 тис.грн. початкової вартості 
зі зносом 6830 тис.грн., інші - 61 тис.грн. початкової вартості зі зносом 61 тис.грн., всього - 9325 
тис.грн. початкової вартості зі зносом 6904 тис.грн. Пiдприємство на даний час має плани 
залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв.  

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Оренда основних засобiв не 
здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо основних 
засобiв. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання 
активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть 
вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй 
адресi пiдприємства. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi 
активiв пiдприємства. На даний час Товариство не має планiв щодо капiтального будiвництва, 
розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових 
вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, зростання 
iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та iншi матерiали 
i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на результати дiяльностi 
пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України, а також негативний 
вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi призводить до 
зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми свiдчать про 
достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем 
можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та 
макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв 
економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.  

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 



емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд продажу 
продукцiї, виконаних робiт, наданих послуг, а також кредитних коштiв. Робочий капiтал достатнiй 
i вiдповiдає поточним потребам пiдприємства, можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 
фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню обємiв реалiзацiї, вiдмови вiд 
зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування 
пiдприємства як субєкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй 
виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних 
зобовязань.  

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

Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство має укладенi договори, якi в стадiї виконання, i за 
якими облiковується дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги в сумi 
24572 тис.грн., iнша поточна заборгованiсть в сумi 8560 тис.грн., поточна кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 92572 тис.грн., iншi поточнi зобовязання в сумi 
332 тис.грн. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв вiдсутня. 

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) 

В наступних роках Товариство планує здiйснювати заходи, направленi на розширення надання 
послуг, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення фiнансового стану, а саме - освоєння нових 
видiв робiт, залучення нових клiєнтiв, ремонт транспорту i обладнання. Iстотними факторами, якi 
можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на 
сировину i матерiали, подорожчання кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть 
Товариства.  

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок не проводилося та не планується проводити в поточному роцi. 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового 
стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про результати та 
аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не складалася. 



IV. Інформація про органи управління 

Орган 
управління  

Структура Персональний склад 

Загальні збори 
акціонерів 

Акціонери товариства згідно 
переліку 

Акціонери товариства згідно переліку, які мають голосуючі 
акції. 

Наглядова рада 
Голова наглядової ради та два 

члени наглядової ради. Комітети не 
створені. 

Голова наглядової ради Тіпайло Микола Степанович. Член 
наглядової ради Роговська Аліна Олександрівна. Член 

нагялдової ради Лінь Андрій Вікторович. 

Генеральний 
директор 

Одноосібний виконавчий орган Генеральний директор Галінський Олександр Іванович 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1. Посада. Генеральний директор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи. 

Галiнський Олександр Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1968 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 30 

7. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав**. 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА 
АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА" 14372024 
Генеральний директор 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який 
обрано. 

01.03.2019 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв Генеральний директор в звiтному роцi отримував 
згiдно контракту. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини Генеральний директор не має. Перелiк попереднiх посад, якi особа 
обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор МААК "УРГА". Генеральний 
директор не обiймає посади на iнших пiдприємствах.  

1. Посада. Головний бухгадлтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи. 

Закернична Анастасiя Юрiївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1984 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 16 

7. Найменування підприємства та попередня ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 



посада, яку займав**. "МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА 
АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА" 14372024 
заступник головного бухгалтера МААК 
"УРГА" 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який 
обрано. 

12.08.2019 безстроково 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв головний бухгалтер в звiтному роцi отримував 
згiдно штатного розпису. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини головний бухгалтер не має. Перелiк попереднiх посад, 
якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:бухгалтер, заступник головного бухгалтера 
МААК "УРГА". Головний бухгалтер не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

1. Посада. Голова наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи. 

Тiпайло Микола Степанович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1967 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 27 

7. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав**. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МІЖНАРОДНА АКЦІОНЕРНА 
АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ "УРГА" 14372024 
перший заступник Генерального директора 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який 
обрано. 

24.04.2018 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв голова наглядової ради в звiтному роцi отримував 
в розмiрi згiдно укладеного договору з головою наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода 
не виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини голова наглядової 
ради не має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ 
"Комiвояжер", перший заступник Генерального директора МААК "УРГА", Директор ТОВ 
"Акліна-2015". Голова наглядової ради займає посади на iнших пiдприємствах: Директор ТОВ 
"Акліна-2015", код ЄДРПОУ 40007525, міісцезнаходження: 01042, м.Київ, вул.Івана Кудрі, 39.  

1. Посада. Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи. 

Лінь Андрій Вікторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1985 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 13 

7. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав**. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-ЛОГІСТІК" 
37559719 ТОВ "АС-ЛОГІСТІК", старший 



менеджер з логістики 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який 
обрано. 

24.04.2018 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi отримував в 
розмiрi згiдно укладеного договору з членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не 
має. Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: старший менеджер з 
логістики ТОВ "АС-ЛОГІСТІК". Член наглядової ради займає посаду старшого менеджера з 
логістики ТОВ "АС-ЛОГІСТІК", код ЄДРПОУ 37559719, мiсцезнаходження: 03191, м.Київ, 
вулиця Ломоносова,будинок 52-А, квартира 124.  

1. Посада. Член наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи. 

Роговська Аліна Олександрівна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  

4. Рік народження**. 1986 

5. Освіта**. вища 

6. Стаж роботи (років)**. 14 

7. Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав**. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ 
СЕРВІС ПРОЕКТ" 39604710 юрист 

8. Дата набуття повноважень та термін, на який 
обрано. 

24.04.2018 3 роки 

9. Опис.  

Винагороду за виконання посадових обов'язкiв член наглядової ради в звiтному роцi отримував в 
розмiрi згiдно укладеного договору з членом наглядової ради. В натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини член наглядової ради не 
має. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «Брейн 
Сорс Інтернешнл», юрист; ТОВ «Будінвест», юрист; ТОВ «Сучасний Сервіс Проект», юрист. Член 
наглядової ради займає посаду юриста ТОВ "Сучасний Сервіс Проект", код ЄДРПОУ 39604710, 
мiсцезнаходження: 03150, м.Київ, вулиця Ямська, будинок 41, офіс 7.  



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Перспективи подальшого розвитку емiтента визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї 
фiнансової та iнвестицiйної полiтики. Для емiтента необхiдним є розроблення та запровадження 
рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї 
дiяльностi. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових дiлових партнерiв, що надасть 
можливiсть отримати бiльший прибуток, проводити реконструкцiю та модернiзацiю iснуючого 
обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.  



2. Інформація про розвиток емітента. 
Міжнародна акціонерна авіаційна компанія "УРГА" - це українська авіаційна компанія, котра 
активно розвивається, заснована в серпні 1993 року і вже завоювала визнання на міжнародному 
ринку авіаційних послуг, яка сьогодні продовжує постійний пошук нових форм і методів роботи 
по обслуговуванню пасажирів і замовників. Більше 20 років МААК "УРГА" упевнено йде до 
досягнення своїх цілей, з них найважливішими весь цей час залишаються безпека і комфортність 
авіаперевезень. Авіакомпанія має ліцензію Державної авіаційної адміністрації України на 
виконання вантажних перевезень в 134 країни світу. Авіакомпанія "УРГА" сертифікована ICAO, а 
з 2001 року є членом Європейської асоціації регіональних авіаліній ERA. З грудня 1994 року 
МААК "УРГА" включена в список перевізників Організації Об'єднаних Націй і в Міжнародній 
Організації Цивільної Авіації (ICAO), за контрактами якої авіакомпанія працює і сьогодні. 
Льотний, технічний і диспетчерський персонал має значний досвід виконання і обслуговування 
польотів, у тому числі міжнародних. Авіакомпанія орієнтується на постійне підвищення якості 
авіаційних послуг, задоволення потреб своїх партнерів та клієнтів. З цією метою в авіакомпанії 
запроваджено Систему управління якістю. В листопаді 2014 року Система управління якістю 
МААК "УРГА" пройшла офіційне підтвердження по міжнародному стандарту якості ISO 
9001:2000, а авіакомпанія отримала відповідний сертифікат. З 2016 року авіакомпанія 
сертифікована за стандартом ISO 9001:2015 "Системи управління якістю. Вимоги".  



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 
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом в 
звітному періоді не було.  



1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої 

операції, для якої використовуються операції хеджування 
Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування, відсутня.  



2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, 
ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають 
грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються 
наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на 
активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - 
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності 
(дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати 
свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення 
зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових 
зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до 
ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. 
Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні 
операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість 
фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути 
викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на 
всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається 
ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності 
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для 
запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до 
фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом 
планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з 
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 
грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до 
кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в 
повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу 
здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими 
та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. 
Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються 
резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність 
Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; 
- непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, 
зовнішньоекономічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і 
зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів.  



4. Звіт про корпоративне управління: 
1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. 
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 
кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання 
затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної 
компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного 
товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА" кодекс корпоративного 
управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного 
управління, яким керується емітент, не наводиться.  



Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб 
або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 
юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося 
рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції МААК "УРГА" на 
фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. 
У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.  



Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану 
понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що 
застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та 
Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.  



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  
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, 
оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується 
кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.  



3) Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 
проведення 

19.04.2019 

Кворум 
зборів 

100 

Опис 

19 квiтня 2019 року були проведенi рiчнi загальнi збори акцiонерiв (далi - Загальнi збори). Кворум 
Загальних зборiв склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них 
рiшення: Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря рiчних загальних зборiв 
акцiонерiв Компанiї. Прийняте рiшення: Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на рiчних 
загальних зборах акцiонерiв Компанiї обрати лiчильну комiсiю у складi: Пастух Вiкторiї Вiталiївни - 
голова лiчильної комiсiї. Обрати головою рiчних загальних зборiв акцiонерiв Компанiї Галiнського 
Олександра Iвановича, секретарем рiчних загальних зборiв акцiонерiв Безсонову Олену 
Володимирiвну. Питання 2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та 
затвердження регламенту рiчних загальних зборiв акцiонерiв Компанiї. Прийняте рiшення: Бюлетень 
повинен мiстити iнформацiю визначену у ст. 43 Закону України "Про акцiонернi товариства". Для 
проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на рiчних загальних зборах акцiонерiв Компанiї бюлетенi 
для голосування повиннi вiдповiдати затвердженим Наглядовою радою Компанiї зразкам, бути 
пiдписанi акцiонерами або їх представниками та засвiдченi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та 
печаткою Компанiї. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у 
послiдовностi, що передбачена порядком денним. Затвердити наступний регламент рiчних загальних 
зборiв акцiонерiв Компанiї: - доповiдь з питань порядку денного - до 15 хв.;- провести рiчнi загальнi 
збори акцiонерiв Компанiї без перерви;- виступи з питань порядку денного - до 5 хв.; - заяви, питання, 
пропозицiї щодо проектiв рiшень з питань порядку денного, а також виправлення до проектiв рiшень 
подаються письмово. Питання 3. Розгляд звiту Наглядової ради Компанiї за 2018 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Компанiї за 2018 рiк. Прийняте рiшення: 
Затвердити звiт Наглядової ради Компанiї за 2018 рiк. Питання 4. Розгляд звiту Генерального 
директора Компанiї за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального 
директора Компанiї за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити звiт Генерального директора Компанiї 
за 2018 рiк. Питання 5. Затвердження висновкiв та звiту Ревiзора Компанiї за 2018 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзора Компанiї за 2018 рiк. Прийняте рiшення: 
Затвердити висновки та звiт Ревiзора Компанiї за 2018 рiк. Питання 6. Затвердження рiчного звiту 
Компанiї за 2018 рiк. Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт Компанiї за 2018 рiк. Питання 7. 
Розподiл прибутку i збиткiв Компанiї за наслiдками дiяльностi Компанiї у 2018 роцi. Затвердження 
розмiру рiчних дивiдендiв. Прийняте рiшення: - 30% прибутку Компанiї направити на виплату 
дивiдендiв акцiонерам Компанiї за 2018 рiк; - 35% прибутку Компанiї направити на формування 
Резервного фонду Компанiї; - 35% прибутку Компанiї направити на формування Фонду вiдтворення 
основних виробничих фондiв Компанiї. Питання 8. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, якi можуть вчинятися Компанiєю протягом одного року, визначення особи, якiй 
будуть наданi повноваження на їх укладення та пiдписання. Прийняте рiшення: Надати згоду на 
вчинення Компанiєю значних правочинiв протягом одного року, тобто до проведення наступних 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Компанiї. Питання 9. Прийняття рiшення про дострокове 
припинення повноважень Ревiзора Компанiї. Прийняте рiшення: Припинити з 19 квiтня 2019 року 
повноваження Ревiзора Компанiї Ципарської Людмили Iванiвни. Ревiзора не обирати, повноваження 
по здiйсненню перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Компанiї передати незалежному 
аудитору Питання 10. Внесення змiн до Статуту Компанiї та затвердження нової редакцiї Статуту. 
Прийняте рiшення: Внести змiни до статуту Компанiї шляхом викладення його в новiй редакцiї. 
Затвердити запропонований Статут Компанiї у новiй редакцiї. Питання 11. Затвердження умови 
трудових та цивiльно - правових договорiв з членами Наглядової ради Компанiї, з усiма укладеними 
додатками та додатковими угодами до них, з встановленням розмiру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на пiдписання договорiв, додаткових угод та додаткiв до договорiв з членами 
Наглядової ради. Прийняте рiшення: Затвердити умови трудових та цивiльно - правових договорiв з 
членами Наглядової ради Компанiї, з усiма укладеними (дiючими) додатками та додатковими угодами 
до них, з встановленням розмiру їх винагороди, якi є укладеними з членами Наглядової ради. 
Позачергових зборiв в звiтному роцi не скликалося.  

 



 

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

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій  
 

X 

Унесення змін до статуту  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

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

Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:  

 
Так Ні 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 



Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства 

Акціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно були 

власниками 10 і більше відсотків 
прости акцій товариства 

позачергові збори не скликали. 

Інше (зазначити):  
 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення : 

Чергові загальні збори скликалися і проводилися. 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення: 

Позачергові загальні збори скликалися і проводилися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів  0 

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів  3 

кількість 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 

Інші (запишіть)   

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності 
та ефективності :  

Не проводилося.  

 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради 
:  

Комітети наглядової ради не створені. 

 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Посада 
Незалежний член 

Так* Ні*і 

Тiпайло Микола Степанович Голова наглядової ради 
 

X 

Лiнь Андрiй Вiкторович Член наглядової ради 
 

X 



Роговська Алiна Олександрiвна Член наглядової ради 
 

X 

 

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

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть):  
 

 

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

 
Так Ні 

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

X 
 

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

X 

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

X 

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

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :  

Протягом 2019 року відбулися 12 засідань Наглядової ради на яких вирішувалися важливі питання 
для забезпечення господарського діяльності Товариства, віднесені Статутом Товариства до її 
компетенції Наглядовою радою.  

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

Інформація про виконавчий орган 
Склад виконавчого 

органу 
Функціональні обов'язки 

Генеральний директор Генеральний директор (п.13.4. статуту Товариства). До компетенції Генерального директора 



Галінський Олександр 
Іванович 

належать всі питання діяльності Компанії, крім тих, що віднесені до компетенції інших 
органів Компанії, а саме: 1) організація проведення чергових та позачергових Загальних 

зборів; 2) затвердження проектів річного бюджету, бізнес-планів та інших програм фінансово-
господарської діяльності Компанії; 3) затвердження поточних фінансово-господарських 

планів і оперативних завдань Компанії та забезпечення їх реалізації; 4) визначення переліку 
відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної 

інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної 
політики Компанії; 5) здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, 

об'єктивністю та незалежністю аудитора; 6) здійснення контролю за усуненням недоліків, які 
були виявлені під час проведення перевірок внутрішнім та зовнішнім аудитором та іншими 

контролюючими органами; 7) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та 
представництв Компанії; 8) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та 

представництв Компанії; 9) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо 
питань порядку денного; 10) прийняття рішень щодо набуття, купівлі й продажу, здачі й 

отримання в оренду, надання й отримання в тимчасове користування рухомого та нерухомого 
майна, споруд, транспортних засобів, інвентарю, сировини, рухомого і нерухомого майна та 

інших матеріальних цінностей з урахування вимог цього Статуту та у межах своєї 
компетенції; 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Компанії, надання 

річного звіту та балансу компанії на затвердження Загальних зборів; 12) затвердження правил 
внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників 

Компанії, документів системи управління якістю Компанії; 13) забезпечення проведення 
аудиторської перевірки діяльності Компанії за підсумками року; 14) укладення та виконання 
колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних 

переговорах як представники Генерального директора; 15) прийняття рішень щодо отримання 
під заставу майна інших осіб; 16) забезпечення випуску, продажу, придбання цінних паперів; 

17) прийняття рішень щодо здійснення операцій з фізичними та юридичними особами за 
готівку у порядку встановленому чинним законодавством України; 18) прийняття рішень 

щодо здійснення спільної науково-технічної, виробничої, комерційної й соціальної діяльності 
з іншими юридичними й фізичними особами; 19) прийняття рішень щодо участі у 

національних та міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах, конкурсах; 20) прийняття 
рішень щодо здійснення стажування авіаційних спеціалістів, навчання авіаційних спеціалістів 

згідно з вимогами ІСАО, підвищення кваліфікації авіаційних та інших спеціалістів, 
професійної підготовки та сертифікації авіаційних фахівців, спеціалістів інженерно-
технічного складу та інших спеціалістів, підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації робітників та спеціалістів; 21) укладання контрактів, трудових, цивільно-
правових договорів при наймі на роботу працівників; 22) прийняття рішень щодо створення й 
утримання авіаційного парку, автогосподарства Компанії; 23) прийняття рішень щодо набуття 

Компанією права володіння і користування авторськими правами, ліцензіями, патентами, 
технологіями, іншої інформації; 24) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та 
Наглядової ради; 25) погоджує поточні плани діяльності Компанії і заходи, необхідні для 

вирішення її завдань; 26) здійснює юридичні дії, видає доручення, довіреності; 27) в межах 
своєї компетенції вирішує питання придбання техніки, а також іншого майна з метою 
забезпечення господарської діяльності Компанії; 28) здійснює прийом та звільнення 

працівників Компанії, вживає до них заходів заохочення та накладає стягнення відповідно до 
чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Компанії; 29) затверджує 
договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги; 30) в межах своєї компетенції видає накази, 

розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії, 
розподіляє обов'язки між членами керівного складу Компанії; 31) відкриває поточні, 

депозитні, валютні та інші рахунки для зберігання коштів і здійснення всіх видів 
розрахункових, кредитних і касових операцій в установах банків України та за її межами у 
відповідності з діючим законодавством України. Надає право першого та другого підпису 

платіжних документів посадовим особам Компанії . 32) затверджує документи на списання із 
балансу Компанії матеріальних цінностей в порядку, встановленому чинним законодавством; 

33) приймає рішення про відрядження та направлення на роботу, включаючи за кордон, 
працівників Компанії, та інших осіб, які виконують завдання Компанії; 34) забезпечує 

охорону навколишнього природного середовища від забруднень і інших шкідливих впливів, 
безпеку виробництва, виконання заходів протипожежної безпеки, дотримання санітарно-

гігієнічних норм і вимог по захисту здоров'я, працівників Компанії і населення; 35) забезпечує 
відповідність Компанії вимогам авіаційних правил України та міжнародних стандартів 

цивільної авіації; 36) вирішує питання по захисту інтересів Компанії від неправомірних дій 
контролюючих органів; 37) вживає заходів з підвищення іміджу Компанії на внутрішньому та 
міжнародному ринках авіаційних послуг. 38) приймає рішення про списання майна, основних 

засобів на суму, що не перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 



копійок) гривень; 39) в межах своєї компетенції та/або на підставі рішень відповідних органів 
управління Компанії укладає правочини (договори), включаючи, але не обмежуючись 

кредитними угодами, угодами про надання гарантій та інших документів, необхідних для 
отримання гарантійних зобов'язань, договорів на придбання та продаж основних фондів та 

інших цінностей компанії, договорів застави майнових прав, договорів добровільного 
страхування фінансових ризиків, договорів на виконання авіаційних робіт повітряними 

судами з екіпажем та інженерно-авіаційним складом, лізингу, чартерних угод, угод на оренду 
основних фондів та інших цінностей компанії, підряду, позики, застави, перевезення, 

страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та інших на суми, що не 
перевищують 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень. 40) 

здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Компанії, згідно з 
чинним законодавством та внутрішніми документами Компанії.  

Опис 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосібним виконавчим органом Компанії, що здійснює 
керівництво поточною діяльністю Компанії. Генеральний директор визначає організаційну 
структуру Компанії та затверджує штатний розклад, а також вирішує всі питання діяльності 

Компанії, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Компанії. 

 



 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  
.  
 

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 0 осіб 
  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 0   

 
 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)  Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу  

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 



Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 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 (правління)  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):  
 

 

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства  

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах  

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступній 

інформаційній 
базі даних 

Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві  

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера  

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства  

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Так Так Так Ні 



Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Так Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Так Ні Так Так 

 

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 року?  

 
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 (запишіть)  
 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  
 

 

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 2 3 4 



1 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОЕКТ 

IНВЕСТ 2015" 
39948858 21 

2 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЛIНА 

2015" 
40007525 21.5 

3 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ 
СЕРВIС IНВЕСТ" 

40000776 21 

4 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ 
СЕРВIС ПРОЕКТ" 

39604710 22 

 

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 

1 2 3 4 

868600 47773 
Підстава виникнення обмеження Не голосуючі акції, 

відповідно до Закону України "Про депозитарну систему 
України" № 5178-VI  

11.10.2013 

 



 

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  
Посадові особи органів Товариства - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. 
Члени Наглядової ради (п.12.3.5. - 12.3.6. статуту Товариства): До складу Наглядової ради входять 
3 (три) члени Наглядової ради, які обираються на строк 3 роки. Члени Наглядової ради 
обираються Загальними зборами з числа акціонерів Компанії або їх представників строком на 3 
(три) роки. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді, порядок 
діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Голова 
Наглядової ради (п.12.3.7. статуту Товариства): Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, 
який обирається Наглядовою радою на засіданні із числа її членів. Наглядова рада має право в 
будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Генеральний директор (п.13.2. статуту 
Товариства). Генеральний директор призначається за рішенням Наглядової ради Компанії 
терміном на 3 (три) роки. Генеральний директор відкликається за рішенням Наглядової ради на 
підставах передбачених цим Статутом та контрактом, який укладається з Генеральним директором 
і від імені Компанії підписується головою Наглядовою радою. Генеральний директор може 
переобиратися неодноразово.  



 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада (п.12.3. статуту Товариства): Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює 
захист прав акціонерів Компанії і в межах компетенції визначених статутом, та чинним 
законодавством України, здійснює управління компанією та контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу. Члени наглядової ради (п.12.3.2. статуту Товариства): Порядок роботи, 
виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним 
законодавством України, Статутом, положенням про Наглядову раду Компанії, а також цивільно-
правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий 
договір або контракт від імені Компанії підписується Генеральним директором чи іншою 
уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 
У разі укладення з членами наглядової ради Компанії цивільно-правового договору такий договір 
може бути оплатним або безоплатним. Голова Наглядової ради (п.12.3.7. статуту Товариства): 
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на 
них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням 
про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень 
його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Генеральний директор 
(п.13.4. статуту Товариства). До компетенції Генерального директора належать всі питання 
діяльності Компанії, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Компанії, а саме: 1) 
організація проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 2) затвердження проектів 
річного бюджету, бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Компанії; 3) 
затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Компанії та 
забезпечення їх реалізації; 4) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також 
встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям 
інформації та реалізацією інформаційної політики Компанії; 5) здійснення контролю за 
ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; 6) здійснення 
контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок внутрішнім та 
зовнішнім аудитором та іншими контролюючими органами; 7) призначення керівників дочірніх 
підприємств, філій та представництв Компанії; 8) визначення умов оплати праці посадових осіб 
філій та представництв Компанії; 9) надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо 
питань порядку денного; 10) прийняття рішень щодо набуття, купівлі й продажу, здачі й 
отримання в оренду, надання й отримання в тимчасове користування рухомого та нерухомого 
майна, споруд, транспортних засобів, інвентарю, сировини, рухомого і нерухомого майна та інших 
матеріальних цінностей з урахування вимог цього Статуту та у межах своєї компетенції; 11) 
організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Компанії, надання річного звіту та 
балансу компанії на затвердження Загальних зборів; 12) затвердження правил внутрішнього 
трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Компанії, 
документів системи управління якістю Компанії; 13) забезпечення проведення аудиторської 
перевірки діяльності Компанії за підсумками року; 14) укладення та виконання колективного 
договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як 
представники Генерального директора; 15) прийняття рішень щодо отримання під заставу майна 
інших осіб; 16) забезпечення випуску, продажу, придбання цінних паперів; 17) прийняття рішень 
щодо здійснення операцій з фізичними та юридичними особами за готівку у порядку 
встановленому чинним законодавством України; 18) прийняття рішень щодо здійснення спільної 
науково-технічної, виробничої, комерційної й соціальної діяльності з іншими юридичними й 
фізичними особами; 19) прийняття рішень щодо участі у національних та міжнародних виставках, 
ярмарках, аукціонах, конкурсах; 20) прийняття рішень щодо здійснення стажування авіаційних 
спеціалістів, навчання авіаційних спеціалістів згідно з вимогами ІСАО, підвищення кваліфікації 
авіаційних та інших спеціалістів, професійної підготовки та сертифікації авіаційних фахівців, 
спеціалістів інженерно-технічного складу та інших спеціалістів, підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів; 21) укладання контрактів, трудових, цивільно-
правових договорів при наймі на роботу працівників; 22) прийняття рішень щодо створення й 
утримання авіаційного парку, автогосподарства Компанії; 23) прийняття рішень щодо набуття 



Компанією права володіння і користування авторськими правами, ліцензіями, патентами, 
технологіями, іншої інформації; 24) забезпечення виконання рішень Загальних зборів та 
Наглядової ради; 25) погоджує поточні плани діяльності Компанії і заходи, необхідні для 
вирішення її завдань; 26) здійснює юридичні дії, видає доручення, довіреності; 27) в межах своєї 
компетенції вирішує питання придбання техніки, а також іншого майна з метою забезпечення 
господарської діяльності Компанії; 28) здійснює прийом та звільнення працівників Компанії, 
вживає до них заходів заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства 
України, Статуту та внутрішніх документів Компанії; 29) затверджує договірні ціни на продукцію 
і тарифи на послуги; 30) в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, дає вказівки, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Компанії, розподіляє обов'язки між членами 
керівного складу Компанії; 31) відкриває поточні, депозитні, валютні та інші рахунки для 
зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій в 
установах банків України та за її межами у відповідності з діючим законодавством України. Надає 
право першого та другого підпису платіжних документів посадовим особам Компанії . 32) 
затверджує документи на списання із балансу Компанії матеріальних цінностей в порядку, 
встановленому чинним законодавством; 33) приймає рішення про відрядження та направлення на 
роботу, включаючи за кордон, працівників Компанії, та інших осіб, які виконують завдання 
Компанії; 34) забезпечує охорону навколишнього природного середовища від забруднень і інших 
шкідливих впливів, безпеку виробництва, виконання заходів протипожежної безпеки, дотримання 
санітарно-гігієнічних норм і вимог по захисту здоров'я, працівників Компанії і населення; 35) 
забезпечує відповідність Компанії вимогам авіаційних правил України та міжнародних стандартів 
цивільної авіації; 36) вирішує питання по захисту інтересів Компанії від неправомірних дій 
контролюючих органів; 37) вживає заходів з підвищення іміджу Компанії на внутрішньому та 
міжнародному ринках авіаційних послуг. 38) приймає рішення про списання майна, основних 
засобів на суму, що не перевищує 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) 
гривень; 39) в межах своєї компетенції та/або на підставі рішень відповідних органів управління 
Компанії укладає правочини (договори), включаючи, але не обмежуючись кредитними угодами, 
угодами про надання гарантій та інших документів, необхідних для отримання гарантійних 
зобов'язань, договорів на придбання та продаж основних фондів та інших цінностей компанії, 
договорів застави майнових прав, договорів добровільного страхування фінансових ризиків, 
договорів на виконання авіаційних робіт повітряними судами з екіпажем та інженерно-авіаційним 
складом, лізингу, чартерних угод, угод на оренду основних фондів та інших цінностей компанії, 
підряду, позики, застави, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної 
діяльності та інших на суми, що не перевищують 2 500 000,00 (два мільйони п'ятсот тисяч гривень 
00 копійок) гривень. 40) здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи 
Компанії, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Компанії.  



 

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що 
додається), але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Управлінський 
персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не 
поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем 
впевненості щодо цієї іншої інформації. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.5-9 
Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік та перевірка інформації п.1-4, у відповідності до вимог ч.3 
ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми 
повинні розглянути чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 
Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 
цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б 
необхідно було включити до звіту. Ми перевірили Звіт про управління Приватного акціонерного 
товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що додається). Звіт 
про управління Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія 
«УРГА» за 2019 рік було складено згідно ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року та «Методичних рекомендацій зі 
складання звіту про управління», затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2019 року. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У 
зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом 
про управління Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія 
«УРГА» за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між Звітом про 
управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей 
Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили суттєвих 
викривлень у Звіті про управління Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік.  



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

Найменування юридичної особи 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
Місцезнаходження 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами 
акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОЕКТ IНВЕСТ 

2015" 
39948858 

03187 м. Київ . . вул.Академiка 
Заболотного, 48А, оф.203 

182406 21 182406 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АКЛIНА 2015" 

40007525 
01042 м. Київ . . вул.Iвана 

Кудрi,39 
186749 21.5 186749 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРЕМIУМ 

СЕРВIС IНВЕСТ" 
40000776 01004 м. Київ . . вул.Басейна,9 182406 21 182406 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СУЧАСНИЙ 

СЕРВIС ПРОЕКТ" 
39604710 

03150 м. Київ . вул.Ямська, 41, 
офiс 7 

191092 22 191092 0 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIН СIСТЕМ 

КЕПIТАЛ ГРУП" 
39965632 

01133 м. Київ . вул.Мечникова, 
14/1, оф.515 

78174 9 78174 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні   

 
0 0 0 0 

   

Усього 820827 9.45 820827 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 

1 2 3 4 5 

Акції прості 868600 17372000 Кожною простою акцією Компанії акціонеру надається однакова сукупність прав, Публічна пропозиція відсутня. 



іменні включаючи права на: 1) участь в управлінні Компанією (через участь та голосування на 
загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) участь у розподілі прибутку 
Компанії та одержанні його частки (дивідендів); 3) вихід із Компанії шляхом відчуження 

належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому 
акціями Компанії, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших 
юридичних та фізичних осіб у порядку встановленому чинним законодавством України; 
4) переважне придбання додатково випущених Компанією акцій в кількості, пропорційно 

частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Компанії; 5) 
вимогу обов'язкового викупу Компанією належних йому акцій у випадках та порядку, 

передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Компанії; 6) 
отримання інформації про господарську діяльність Компанії; 7) отримання у разі 

ліквідації Компанії, частки вартості майна Компанії, пропорційну частці акціонера у 
статутному капіталі. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним 

законодавством України. 8.3. Акціонери Компанії зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, 
інших внутрішніх документів Компанії; 2) виконувати рішення загальних зборів 

акціонерів, інших органів Компанії; 3) виконувати свої зобов'язання перед Компанією, у 
тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та 

засобами, що передбачені Статутом Компанії; 5) не розголошувати комерційну таємницю 
та конфіденційну інформацію про діяльність Компанії; 6) акціонери можуть мати також 

інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.  

Допуск до торгів на фондовій біржі 
відсутній, 

Примітки  . 

 



 

XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.11.2010 1109/1/10 

Державна комiсiя 
з цiнних паперiв 

та фондового 
ринку 

UA4000105639 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

20.00 868600 17372000.00 100.000000000000 

Опис 

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери Товариства на органiзацiйно 
оформлених ринках не обертаються. Заяви про включення цiнних паперiв до лiстингу Товариством не подавалися. Обiг цiнних паперiв 
Товариства здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери 
Товариством не випускались. 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість 
акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за якими 
обмежено (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 

30.11.2010 1109/1/10 UA4000105639 868600 17372000.00 820827 0 

Опис 

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження 

таких прав передано іншій особі, відсутні.XII. Інформація про дивіденди 

XII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду У звітному періоді

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1074737.32 

Нарахування дивідендів на одну акцію, 
грн. 

0 0 1.23732 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн/ 

0 0 1074737.32 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

  
02.05.2019 

Дата складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

д/н д/н 21.05.2019 

Спосіб виплати дивідендів 
  

безпосередньо 
акцiонерам 

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату 

   

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених дивідендів 
на відповідну дату 

19.10.2019p. : 
1074737.32 грн.    

Опис 

За простими iменними акцiями за результатами 2018 фiнансового року рiшення про виплату 
дивiдендiв прийняте загальними зборами акцiонерiв 19 квiтня 2019 року. Розмiр дивiденду на 
простi iменнi акцiї - 1.23732 грн на одну акцiю. 02 травня 2019 року наглядово
приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА" 
прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, 
право на отримання дивiдендiв - 21 травня 2019 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 1 074 737,32 грн. з розрахунку 1,23732 грн. 
на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв - з 24.05.2019 року по 19.10.2019 року. Спосiб 



виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам на банкiвський рахунок вказаний в перелiку 
акцiонерiв або за його вiдсутностi вказаний акцiонером в адресованiй товариству заявi. 
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що 
мають право на отримання дивiдендiв. За пiдсумками 2019 фiнансового року Загальнi збори 
ще не приймали рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв. 

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. 

грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

16731  41690  0  0  16731  

будівлі та споруди 12982  12305  0  0  12982  

машини та 
обладнання 

927  987  0  0  927  

транспортні засоби 1390  15463  0  0  1390  

земельні ділянки 0 0  0  0 0 

інші 1432  12935  0  0  1432  

2. Невиробничого 
призначення: 

0  0  0  0  0  

будівлі та споруди 0  0  0  0  0  

машини та 
обладнання 

0  0  0  0  0  

транспортні засоби 0  0  0  0  0  

земельні ділянки 0 0  0  0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0  0  0 0 

інші 0  0  0  0  0  

Усього 16731  41690  0  0  16731  

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20-30 рокiв, машинами i 
обладнаннями - 5-10 рокiв рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з 
моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними 
засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення 
виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.
емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 110959 тис.грн., ступiнь їх зносу - 
нарахованого зносу - 58269 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року 
(надiйшло основних засобiв за звiтний рiк на суму 43495 тис.грн., вибуттям за первiсною вартiстю 9325 тис.грн. зі 
зносом 6904 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк 5115 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента 
немає.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

126581 97002 

Статутний капітал (тис. 17372 17372 



грн.)  

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

17372 17372 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про 
акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та 
вартістю його зобов'язань перед іншими особами  

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(126581.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(17372.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина
статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Кредити банку, у тому 
числі : 

Х 0.00 Х 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

Х 0.00 Х 

у тому числі за облігаціями 
(за кожним випуском) : 

Х 0.00 Х 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х 

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

Х 0.00 Х 

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

Х 0.00 Х 

Податкові зобов'язання Х 668.00 Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х 0.00 Х 

Інші зобов'язання та 
забезпечення 

Х 96944.00 Х 

Усього зобов'язань та 
забезпечень 

Х 97612.00 Х 

Опис На балансi товариства станом на 31.12.2019 року довгостроковi зобов'язання i забезпечення вiдсутнi
Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 року складають 97612 тис.грн., в тому числi
кредиторська заборгованiсть - за товари роботи, послуги - 92572 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом 
668 тис.грн., - за розрахунками зi страхування - 527 тис.грн., - за розрахунками з оплати працi 
грн., - за одежаними авансами - 171 тис.грн., - за розрахунками з учасниками - 1448 тис. грн.
зобов'язання - 332 тис. грн. Вiдображенi в Балансi довгостроковi та поточнi зобов'язання, їх оцiнка 
вiдповiдають вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним Балансу



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107 м. Київ . вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик
Центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40079008 

Місцезнаходження 25006 Кiровоградська область м.Кіровоград вулиця Ушакова, будинок1А, 
кімната 511 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4651 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2015 

Міжміський код та телефон 0522-27-42-85 

Факс 27-42-85 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис Особа надає емiтенту аудиторськi послуги. 

 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 



Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 

2020 | 01 | 
01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111 

Вид економічної 
діяльності 

ПАСАЖИРСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ за КВЕД 51.10 



Середня кількість 
працівників 

298 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса , т.0522-35-35-04 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001  

 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи Нематеріальні активи  1000 342 155 

первісна вартість 1001 540 540 

накопичена амортизація 1002 198 385 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 493 2972 

Основні засоби 1010 16731 52690 

первісна вартість 1011 76789 110959 

знос 1012 60058 58269 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

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

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- 15577 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 



Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 17566 71394 

II. Оборотні активи Запаси 1100 63504 49957 

Виробничі запаси 1101 63437 49892 

Готова продукція 1103 1 3 

Товари 1104 66 62 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27916 24572 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами  1130 8540 3827 

з бюджетом 1135 7289 3554 

у тому числі з податку на прибуток 1136 4383 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30052 8560 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 66713 58997 

Готівка 1166 5 4 

Рахунки в банках 1167 50708 42993 

Витрати майбутніх періодів 1170 3062 3155 

Інші оборотні активи 1190 1005 177 

Усього за розділом II 1195 208081 152799 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 225647 224193 

 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 17372 17372 

Капітал у дооцінках 1405 628 628 



Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 7962 7962 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 71040 100619 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 97002 126581 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові 
зобов'язання  

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків  1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями  1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 113990 92572 

розрахунками з бюджетом 1620 1902 668 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 720 527 

розрахунками з оплати праці 1630 2883 1894 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 6629 171 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 1389 1448 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1132 332 

Усього за розділом IІІ 1695 128645 97612 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 1700 -- -- 



продажу, та групами вибуття  

Баланс 1900 225647 224193 

 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА"  
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 392176 349261 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (307021) (293330) 

Валовий:        прибуток  2090 85155 55931 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 37722 25864 

Адміністративні витрати  2130 (40190) (36095) 

Витрати на збут 2150 (631) (571) 

Інші операційні витрати  2180 (40131) (38462) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:        прибуток  

2190 41925 6667 



     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 253 393 

Інші доходи  2240 570 -- 

Фінансові витрати  2250 (3116) (624) 

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

Інші витрати  2270 (1848) (1637) 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 37784 4799 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7130 -1217 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:        прибуток  2350 30654 3582 

     збиток  2355 (--) (--) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 30654 3582 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 



Матеріальні затрати 2500 29919 18200 

Витрати на оплату праці 2505 61420 56182 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13172 12144 

Амортизація 2515 5302 2366 

Інші операційні витрати 2520 273743 266663 

Разом 2550 383556 355555 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 868600 868600 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 868600 868600 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 35.29127330 4.12387750 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 35.29127330 4.12387750 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- -- 

 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2019 рік 

 
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 



1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження 
від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 213211 252331 

Повернення податків і зборів 3005 11872 6360 

у тому числі податку на додану вартість 3006 11872 6360 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 179633 88401 

Надходження від повернення авансів 3020 1771 4375 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 1 

Надходження від операційної оренди 3040 156 116 

Інші надходження 3095 5436 9199 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (118985) (101766) 

Праці 3105 (48990) (43493) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (13365) (11843) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (17883) (12177) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3557) (380) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (14326) (11797) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (176561) (131594) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (5) (7445) 

Інші витрачання 3190 (38455) (38548) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2165 13917 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 117 -- 

Надходження від отриманих: відсотків 3215 253 393 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 



Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 370 393 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

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

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (1016) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (202) (624) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1218 -624 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3013 13686 

Залишок коштів на початок року 3405 66713 53027 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4703 -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 58997 66713 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  



 

Звіт про власний капітал 
за 2019 рік 

 
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 17372 628 -- 7962 71040 -- -- 97002 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення 
помилок 

4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 17372 628 -- 7962 71040 -- -- 97002 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 -- -- -- -- 30654 -- -- 30654 

Інший 
сукупний дохід 
за звітний 
період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -1075 -- -- -1075 



Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування 
до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески 
учасників : 
Внески до 
капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення 
заборгованості 
з капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 
капіталу : 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж 
викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у 
капіталі 

4295 -- -- -- -- 29579 -- -- 29579 

Залишок на 
кінець року 

4300 17372 628 -- 7962 100619 -- -- 126581 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 



Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

XV. Відомості про аудиторський звіт 

XV. Відомості про аудиторський звіт 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Аудиторська 
фірма 
"Аналітик-
Центр" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 
фізичної особи) 

40079008 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, Україна, 
м. Кіровоград, 
вул. Ушакова , 
1А, к.511 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4651 

5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за 
наявності) 

354/325.01.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 
31.12.2019 

7 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

02 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) -- 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 1804.03.2020 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 04.03.2020 - 
03.04.2020 

11 Дата аудиторського висновку (звіту) 03.04.2020 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 40000.00 

13 Текст аудиторського звіту 



Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»
звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 грудня 2019 року
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Думка із 
застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА», що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком 
можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», нашого звіту, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та 
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року 
щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням. Ми не спостерігали за процесом інвентаризації 
запасів та основних засобів Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 
грудня 2019 року або на більш пізню дату. Процедуру інвентаризації виконувала інвентаризаційна комісія Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» , якій висловлено довіру. Нами виконані 
альтернативні процедури для підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства 
«Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого 
звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової 
звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік та перевірка інформації п.1
відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми 
повинні розглянути чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основ
роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми перевірили Звіт про управління Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що додається). Звіт про управління 
Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік було складено згідно 
ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року та 
«Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2019 року. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв’язку з нашим аудитом 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління Приватного акціонерного товариства 
«Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між 
Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про 
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління 
Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік. Відповідальність 
управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персон
несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити 
діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА». Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. Нашими цілями є отримання 
обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми: ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 



ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внасл
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю; оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; доходимо висновку щодо прийнятності використання 
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 
значний сумнів можливість Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отрима
дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Приватне акціонерне товариство «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» припинити свою діяльність на безперервній основі; оцінюємо загальне подання, 
структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Партнером завдання з аудиту, результатом 
якого є цей звіт незалежного аудитора, є – Гриценко Олена Іванівна (номер реєстрації 100649) Гриценко О.І. Директо
«АФ «Аналітик-Центр» Митецька О.В. (номер реєстрації 100647) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Аналітик-Центр» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 4651. Дата: 03 квітня 2020 
року. Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.  

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

Я, Генеральний директор Галінський Олександр Іванович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законо
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про 
те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.  

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

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

Дата виникнення 
події 

Дата оприлюднення Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

18.02.2019 18.02.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.03.2019 07.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019 19.04.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

02.05.2019 02.05.2019 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

09.08.2019 12.08.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 



Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість 
акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за якими 
обмежено (шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 

30.11.2010 1109/1/10 UA4000105639 868600 17372000.00 820827 0 

Опис 

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, відсутні. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження 

таких прав передано іншій особі, відсутні.XII. Інформація про дивіденди 

XII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду У звітному періоді

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 1074737.32 

Нарахування дивідендів на одну акцію, 
грн. 

0 0 1.23732 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн/ 

0 0 1074737.32 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

  
02.05.2019 

Дата складання переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

д/н д/н 21.05.2019 

Спосіб виплати дивідендів 
  

безпосередньо 
акцiонерам 

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату 

   

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених дивідендів 
на відповідну дату 

19.10.2019p. : 
1074737.32 грн.    

Опис 

За простими iменними акцiями за результатами 2018 фiнансового року рiшення про виплату 
дивiдендiв прийняте загальними зборами акцiонерiв 19 квiтня 2019 року. Розмiр дивiденду на 
простi iменнi акцiї - 1.23732 грн на одну акцiю. 02 травня 2019 року наглядово
приватного акцiонерного товариства "Мiжнародна акцiонерна авiацiйна компанiя "УРГА" 
прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати. Дата складення перелiку осiб, 
право на отримання дивiдендiв - 21 травня 2019 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають 
виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв - 1 074 737,32 грн. з розрахунку 1,23732 грн. 
на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв - з 24.05.2019 року по 19.10.2019 року. Спосiб 
виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам на банкiвський рахунок вказаний в перелiку 
акцiонерiв або за його вiдсутностi вказаний акцiонером в адресованiй товариству заявi. 
Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що 
мають право на отримання дивiдендiв. За пiдсумками 2019 фiнансового року Загальнi збори 



ще не приймали рiшення щодо нарахування та виплати дивiдендiв. 

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) 
Орендовані основні засоби (тис. 

грн.) 
Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

16731  41690  0  0  16731  

будівлі та споруди 12982  12305  0  0  12982  

машини та 
обладнання 

927  987  0  0  927  

транспортні засоби 1390  15463  0  0  1390  

земельні ділянки 0 0  0  0 0 

інші 1432  12935  0  0  1432  

2. Невиробничого 
призначення: 

0  0  0  0  0  

будівлі та споруди 0  0  0  0  0  

машини та 
обладнання 

0  0  0  0  0  

транспортні засоби 0  0  0  0  0  

земельні ділянки 0 0  0  0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0  0  0 0 

інші 0  0  0  0  0  

Усього 16731  41690  0  0  16731  

Опис Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20-30 рокiв, машинами i 
обладнаннями - 5-10 рокiв рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв. Основнi засоби використовуються з 
моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. Товариство користується основними 
засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення 
виробничої дiяльностi Товариства. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб.
емiтента на протязi звiтного перiоду в податковiй заставi не були i арешт протягом року на них не накладався
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 110959 тис.грн., ступiнь їх зносу - 
нарахованого зносу - 58269 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх надходженням протягом року 
(надiйшло основних засобiв за звiтний рiк на суму 43495 тис.грн., вибуттям за первiсною вартiстю 9325 тис.грн. зі 
зносом 6904 тис.грн.), нарахуванням амортизацiї за рiк 5115 тис.грн. Обмежень на використання майна Емiтента 
немає.  

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

126581 97002 

Статутний капітал (тис. 
грн.)  

17372 17372 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 

17372 17372 



грн)  

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про 
акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та 
вартістю його зобов'язань перед іншими особами  

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(126581.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(17372.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина
статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Кредити банку, у тому 
числі : 

Х 0.00 Х 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

Х 0.00 Х 

у тому числі за облігаціями 
(за кожним випуском) : 

Х 0.00 Х 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х 

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

Х 0.00 Х 

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

Х 0.00 Х 

Податкові зобов'язання Х 668.00 Х 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

Х 0.00 Х 

Інші зобов'язання та 
забезпечення 

Х 96944.00 Х 

Усього зобов'язань та 
забезпечень 

Х 97612.00 Х 

Опис На балансi товариства станом на 31.12.2019 року довгостроковi зобов'язання i забезпечення вiдсутнi
Поточнi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 року складають 97612 тис.грн., в тому числi
кредиторська заборгованiсть - за товари роботи, послуги - 92572 тис. грн., - за розрахунками з бюджетом 
668 тис.грн., - за розрахунками зi страхування - 527 тис.грн., - за розрахунками з оплати працi 
грн., - за одежаними авансами - 171 тис.грн., - за розрахунками з учасниками - 1448 тис. грн.
зобов'язання - 332 тис. грн. Вiдображенi в Балансi довгостроковi та поточнi зобов'язання, їх оцiнка 
вiдповiдають вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Данi аналiтичного облiку вiдповiдають даним Балансу

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 



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

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107 м. Київ . вул.Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 591-04-00 

Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 

Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аналiтик-
Центр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40079008 

Місцезнаходження 25006 Кiровоградська область м.Кіровоград вулиця Ушакова, будинок1А, 
кімната 511 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4651 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.11.2015 

Міжміський код та телефон 0522-27-42-85 

Факс 27-42-85 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 



Опис Особа надає емiтенту аудиторськi послуги. 

 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 

Опис Подання звітності до НКЦПФР 

 

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

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150 м. Київ . вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 



Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 
фондового ринку 

Опис Оприлюднення регульованої інформації 

 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 

2020 | 01 | 
01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

Територія КIРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 3510136300 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111 

Вид економічної 
діяльності 

ПАСАЖИРСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ за КВЕД 51.10 

Середня кількість 
працівників 

298 
 

Одиниця виміру: тис.грн. 
 

Адреса , т.0522-35-35-04 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V 
 

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
  

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001  

 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи Нематеріальні активи  1000 342 155 

первісна вартість 1001 540 540 



накопичена амортизація 1002 198 385 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 493 2972 

Основні засоби 1010 16731 52690 

первісна вартість 1011 76789 110959 

знос 1012 60058 58269 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

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

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- 15577 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 17566 71394 

II. Оборотні активи Запаси 1100 63504 49957 

Виробничі запаси 1101 63437 49892 

Готова продукція 1103 1 3 

Товари 1104 66 62 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 27916 24572 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами  1130 8540 3827 

з бюджетом 1135 7289 3554 

у тому числі з податку на прибуток 1136 4383 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30052 8560 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 66713 58997 

Готівка 1166 5 4 



Рахунки в банках 1167 50708 42993 

Витрати майбутніх періодів 1170 3062 3155 

Інші оборотні активи 1190 1005 177 

Усього за розділом II 1195 208081 152799 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- 

Баланс 1300 225647 224193 

 

Пасив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 17372 17372 

Капітал у дооцінках 1405 628 628 

Додатковий капітал 1410 -- -- 

Резервний капітал 1415 7962 7962 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 71040 100619 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 97002 126581 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові 
зобов'язання  

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 -- -- 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків  1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями  1610 -- -- 



товари, роботи, послуги 1615 113990 92572 

розрахунками з бюджетом 1620 1902 668 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 720 527 

розрахунками з оплати праці 1630 2883 1894 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 6629 171 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 1389 1448 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1132 332 

Усього за розділом IІІ 1695 128645 97612 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для 
продажу, та групами вибуття  

1700 -- -- 

Баланс 1900 225647 224193 

 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА"  
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003  

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
  



Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 392176 349261 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (307021) (293330) 

Валовий:        прибуток  2090 85155 55931 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 37722 25864 

Адміністративні витрати  2130 (40190) (36095) 

Витрати на збут 2150 (631) (571) 

Інші операційні витрати  2180 (40131) (38462) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:        прибуток  

2190 41925 6667 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 

Інші фінансові доходи  2220 253 393 

Інші доходи  2240 570 -- 

Фінансові витрати  2250 (3116) (624) 

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

Інші витрати  2270 (1848) (1637) 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 37784 4799 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7130 -1217 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:        прибуток  2350 30654 3582 

     збиток  2355 (--) (--) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 



попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 30654 3582 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 29919 18200 

Витрати на оплату праці 2505 61420 56182 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13172 12144 

Амортизація 2515 5302 2366 

Інші операційні витрати 2520 273743 266663 

Разом 2550 383556 355555 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 868600 868600 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 868600 868600 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 35.29127330 4.12387750 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 35.29127330 4.12387750 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- -- 

 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 



Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2019 рік 

 
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004  

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження 
від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 213211 252331 

Повернення податків і зборів 3005 11872 6360 

у тому числі податку на додану вартість 3006 11872 6360 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 179633 88401 

Надходження від повернення авансів 3020 1771 4375 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 -- 1 

Надходження від операційної оренди 3040 156 116 

Інші надходження 3095 5436 9199 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 (118985) (101766) 

Праці 3105 (48990) (43493) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (13365) (11843) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (17883) (12177) 



Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (3557) (380) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (14326) (11797) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (176561) (131594) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (5) (7445) 

Інші витрачання 3190 (38455) (38548) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2165 13917 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 117 -- 

Надходження від отриманих: відсотків 3215 253 393 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 370 393 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

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

Погашення позик 3350 -- -- 

Сплату дивідендів 3355 (1016) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (202) (624) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1218 -624 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3013 13686 

Залишок коштів на початок року 3405 66713 53027 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4703 -- 

Залишок коштів на кінець року 3415 58997 66713 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Мiжнародна акцiонерна 

авiацiйна компанiя "УРГА" 
за ЄДРПОУ 14372024 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 2019 рік 

 
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005  

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 17372 628 -- 7962 71040 -- -- 97002 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення 
помилок 

4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 



Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 17372 628 -- 7962 71040 -- -- 97002 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 -- -- -- -- 30654 -- -- 30654 

Інший 
сукупний дохід 
за звітний 
період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -1075 -- -- -1075 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування 
до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески 
учасників : 
Внески до 
капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення 
заборгованості 
з капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 
капіталу : 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж 
викуплених 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 



акцій (часток) 

Анулювання 
викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у 
капіталі 

4295 -- -- -- -- 29579 -- -- 29579 

Залишок на 
кінець року 

4300 17372 628 -- 7962 100619 -- -- 126581 

Генеральний директор Галiнський Олександр Iванович 

Головний бухгалтер Безсонова Олена Володимирiвна 

XV. Відомості про аудиторський звіт 

XV. Відомості про аудиторський звіт 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Аудиторська 
фірма 
"Аналітик-
Центр" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - 
фізичної особи) 

40079008 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 25006, Україна, 
м. Кіровоград, 
вул. Ушакова , 
1А, к.511 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4651 



5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за 
наявності) 

6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 

7 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 
висловлення думки) 

8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту 

11 Дата аудиторського висновку (звіту) 

12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 

13 Текст аудиторського звіту 

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Центр»
звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 грудня 2019 року
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА». Думка із 
застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА», що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 
зазначеною датою, та приміток, що містять стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком 
можливого впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням», нашого звіту, фінансова звітність, що 
додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 грудня 2019 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що 
закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та 
відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року 
щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням. Ми не спостерігали за процесом інвентаризації 
запасів та основних засобів Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» на 31 
грудня 2019 року або на більш пізню дату. Процедуру інвентаризації виконувала інвентаризаційна комісія Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» , якій висловлено довіру. Нами виконані 
альтернативні процедури для підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку. Ми провели аудит відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 
РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки із застереженням. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства 
«Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що додається), але не містить фінансової звітності та нашого 
звіту аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової 
звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 
інформації. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо п.5-9 Звіту про корпоративне управління Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік та перевірка інформації п.1
відповідності до вимог ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року. Ми 
повинні розглянути чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основ
роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. Ми перевірили Звіт про управління Приватного 
акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік (що додається). Звіт про управління 
Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік було складено згідно 
ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 року та 
«Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом МФУ №982 від 07.12.2019 року. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та подання Звіту про управління. У зв’язку з нашим аудитом 
фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про управління Приватного акціонерного товариства 
«Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між 
Звітом про управління та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи цей Звіт про 
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили суттєвих викривлень у Звіті про управління 
Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» за 2019 рік. Відповідальність 
управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність. Управлінський персон



несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 
управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Приватного акціонерного товариства «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 
для бухгалтерського обліку, крім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити 
діяльність, або немає інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА». Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності. Нашими цілями є отримання 
обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Окрім того, ми: ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внасл
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю; оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; доходимо висновку щодо прийнятності використання 
управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 
отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 
значний сумнів можливість Приватного акціонерного товариства «Міжнародна акціонерна авіаційна компанія «УРГА» 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отрима
дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Приватне акціонерне товариство «Міжнародна 
акціонерна авіаційна компанія «УРГА» припинити свою діяльність на безперервній основі; оцінюємо загальне подання, 
структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, 
кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги, щодо незалежності та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. Партнером завдання з аудиту, результатом 
якого є цей звіт незалежного аудитора, є – Гриценко Олена Іванівна (номер реєстрації 100649) Гриценко О.І. Директо
«АФ «Аналітик-Центр» Митецька О.В. (номер реєстрації 100647) Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 
фірма «Аналітик-Центр» включено до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності за № 4651. Дата: 03 квітня 2020 
року. Адреса аудиторської фірми: 25006, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1А, к. 511.  

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 

Я, Генеральний директор Галінський Олександр Іванович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, рiчна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законо
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, а також про 
те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 
господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб.  

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

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

Дата виникнення Дата оприлюднення Повідомлення у Вид інформації 



події стрічці новин 

1 2 3 

18.02.2019 18.02.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

07.03.2019 07.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019 19.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

19.04.2019 19.04.2019 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

02.05.2019 02.05.2019 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

09.08.2019 12.08.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 


