
Титульний аркуш 

 
30.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 0028 

(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). 

 

Т.з.п. Генерального директора    Стадницький Олександр Михайлович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Львiвський 

локомотиворемонтний завод" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00740599 

4. Місцезнаходження: 79018, Україна, Львівська обл., Залiзничний р-н, Львiв, Залiзнична 1а 

5. Міжміський код, телефон та факс: 032 234 92 27,  032 233 24 55 

6. Адреса електронної пошти:  info@llrz.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): Рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2021,  

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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

www.lvivlrz.com 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо 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 щодо емітента  

9. Опис бізнесу  

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 X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

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  

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 X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний завод" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 28.04.2011 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 72635300 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 100 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 831 

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

 30.20 - Виробництво залiзничних локомотивiв та рухомого складу. 

 28.11 - Виробництво двигунiв i турбiн. 

 16.21 - Медична практика. 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 

2) IBAN 

 26009001199420 

3) поточний рахунок 

 26009001199420 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

6) поточний рахунок 

  

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Ревiзiйна комiсiя 4 особи Завiйський Михайло Миколайович 

Панько Галина Зеновiївна 

Сокорчук Валерiй Миколайович 

Богдан Дмитро Леонiдович 

Генеральний 

директор 

1 особа Стадницький Олександр Михайлович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Член ревiзiйної комiсiї 
Завiйський Михайло 

Миколайович 
0 Вища 0 н/д, н/д 

10.12.2020, 3 

роки 

Опис: 

Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння економiчної безпеки ПII <РН-Україна>, директор з 

адмiнiстративних питань ТОВ <Рекурсiя>, виконавчий директор ТОВ <Самотем Україна>, провiдний адмiнiстратор систем технiчного захисту 

iнформацiї АТ <Укрзалiзниця>. 

2 

Член ревiзiйної комiсiї Панько Галина Зеновiївна 0 Вища 0 н/д, н/д 
10.12.2020, 3 

роки 

Опис: 

Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:  

Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту служби контролю та  внутрiшнього аудиту  РФ <Львiвська залiзниця>, начальник вiддiлу, заступник 

начальника управлiння внутрiшнього аудиту  та контролю РФ <Львiвська залiзниця> Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю 

АТ <Укрзалiзниця>.  

3 

Член ревiзiйної комiсiї 
Сокорчук Валерiй 

Миколайович 
0 Вища 0 н/д, н/д 

18.08.2020, 3 

роки 

Опис: 

Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.  

4 

Член ревiзiйної комiсiї Богдан Дмитро Леонiдович 0 Вища 0 н/д, н/д 
18.08.2020, 3 

роки 

Опис: 

Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.  

5 

Т.з.п. Генерального 

директора 

Стадницький Олександр 

Михайлович 
0 Вища 0 н/д, н/д 

03.12.2020, 1 

рiк 

Опис: 

Часткою в статутному капiталi не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi злочини не має.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Член ревiзiйної комiсiї Завiйський Михайло Миколайович 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Панько Галина Зеновiївна 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Сокорчук Валерiй Миколайович 0 0 0 0 

Член ревiзiйної комiсiї Богдан Дмитро Леонiдович 0 0 0 0 

Т.з.п. Генерального 

директора 

Стадницький Олександр Михайлович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагороди, компенсацiї, якi виплачуються посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, 

передбаченi контрактами, що заключенi з такими посадовими особами. 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

АТ "Укрзалiзниця" 40075815 
03150, Україна, Київська обл., 

Київ, Гедройця, 5 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Згiдно плану роботи пiдприємства на 2021 рiк передбачено:  ремонт тягового рухомого складу 

26 одиниць; ремонту колiсних пар 902 одиниць; ремонт тягових двигунiв 291 одиниць; ремонт 

допомiжних електричних машин  223 одиницi; якоря тягових двигунiв 178 одиниць.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 

За звiтний перiод загальна сума отриманих доходiв ПрАТ "ЛЛРЗ" склала 481537 тис. грн, з них: 

дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг 471086 тис.грн, iншi операцiйнi доходи 9539 тис.грн, 

iншi доходи 912 тис.грн. Фiнансовий результат вiд господарської дiяльностi ПрАТ "ЛЛРЗ" - 

прибуток в сумi 1275 тис.грн. ПрАТ "ЛЛРЗ" за звiтний перiод рiк сплатило 90463 тис. грн 

податкiв та обов'язкових платежiв, з них: податок па додану вартiсть - 34270 тис.грн, єдиний 

соцiальний внесок - 26946 тис.грн, податок на доходи фiзичних осiб - 23538 тис.грн, плата за 

землю -1157 тис.грн, податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки - 398 тис.грн, 

вiйськовий збiр - 1962 тис.грн, iншi податки - 2192 тис.грн. На балансi Товариства станом на 

31.12.2020 року знаходяться основнi засоби та нематерiальнi активи: первiсною вартiстю 332236 

тис.грн зi зносом 68236 тис.грн, залишковою вартiстю264000 тис.грн, в тому числi (залишкова 

вартiсть): будинки, споруди та передавальнi пристрої 161747 тис.грн, машини та обладнання 

84514 тис.грн, транспортнi засоби 5345 тис.грн, iнструменти прилади, iнвентар 7899 тис.грн, 

iншi основнi засоби 735 тис.грн, малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 0 тис.грн, 

нематерiальнi активи 3760 тис.грн. Загальна сума дебiторської заборгованостi станом на 

31.12.2020 року складає 57037 тис. грн, сума кредиторської заборгованостi на кiнець 2020 року -

139848 тис. грн. За звiтний перiод прийнято рiшення про затвердження розмiру рiчних 

дивiдендiв за 2019 рiк в сумi 255 тис. грн. Станом на 31.12.2020 зобов'язання, шодо сплати 

дивiдендiв акцiонерам Товариства, вiдсутнi. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 



У 2020 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

У 2020 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

У 2020 роцi пiдприємством не здiйснювалось укладення деривативiв, вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Згiдно ст.ЗЗ Закону України <Про акцiонернi товариства> 

питання затвердження Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено 

до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "Львiвський локомотиворемонтний завод" кодекс 

корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим посилання на власний кодекс 

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

 

 

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 

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного правлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 



Дата проведення 22.01.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про вчинення Приватним акцiонерним товариством "Львiвський 

локомотиворемонтний завод" значного правочину - укладення з Горбачук 

Наталiєю Юрiївною договору купiвлi-продажу нежитлової будiвлi пiд лiтерою 

"А-3" загальною площею 1409,8 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Львiв, вул. 

Залiзнична, 30, реєстрацiйний номер об'єкта нерухомого майна 327051946101, на 

суму 25350000 грн 00 коп. (двадцять п'ять мiльйонiв триста п'ятдесят тисяч 

гривень) разом з ПДВ. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.01.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження фiнансового плану приватного акцiонерного товариства 

"Львiвський локомотиворемонтний завод" на 2020 рiк. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.02.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про вiдкликання члена  Наглядової ради Назарука Олега Васильовича та 

призначення членом Наглядової ради Асаулюк Катерини Валерiївни. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.02.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про попереднє надання згоди на вчинення протягом 2020 року приватним 

акцiонерним товариством "Львiвський локомотиворемонтний завод" вiдповiдно 

до показникiв затверджегного рiчного фiнансового плану значних правочинiв, 

предметом яких є: 

- виконання робiт, надання послуг та/або постачання продукцiї, що безпосередньо 

виконуються, надаються та/або виробляються товариством, з граничною 

сукупною вартiстю 341 341 тис. грн без ПДВ; 

- закупiвля матерiалiв та сировини з граничною сукупною вартiстю 119 574 тис. 

грн без ПДВ за ринковими цiнами, визначеними в результатi здiйснення процедур 

публiчних закупiвель; 

- закупiвля палива та енергiї з граничною сукупною вартiстю 18 273 тис. грн без 

ПДВ за ринковими цiнами, визначеними в результатi здiйснення процедур 

публiчних закупiвель. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 16.06.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про вирiшення питань рiчних загальних зборiв приватного акцiонерного 

товариства "Львiвський локомотиворемонтний завод". 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.08.2020 

Кворум зборів 100 



Опис Про укладення цивiльно- правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї 

"Львiвський локомотиворемонтний завод". 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 18.09.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про деякi питання управлiння приватним акцiонерним товариством  "Львiвський 

локомотиворемонтний завод". 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.12.2020 

Кворум зборів 100 

Опис 1.Про припинення повноважень усього складу наглядвої ради ПрАТ "ЛЛРЗ" з 

02.12.2020. 

2.Про припинення повноважень членiв правлiння ПрАТ "ЛЛРЗ" Стадницького 

Олександра Михайловича та Тiщенко Мар'яни Мар'янiвни з 02.12.2020. 

3.Про призначення Стадницького Олександра Михайловича заступником 

генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ" з 03.12.2020 строком на один рiк у зв'язку з 

переводом на iншу роботу в товариствi за згодою працiвника. 

4.Про обрання (призначення) Стадницького Олександра Михайловича, 

заступника генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ", особою, яка з  03.12.2020 

тимчасово здiйснюватиме повноваженння генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ" 

на термiн до обрання генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ" у встановленому 

порядку або обрання (призначення) iншої особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження генерального директора ПрАТ"ЛЛРЗ" 

5.Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприємцiв та громадських формувань по юридичнiй особi ПрАТ "ЛЛРЗ" 

стосовно змiни вiдомостей про акцiонера ПрАТ "ЛЛРЗ", з урахуванням змiни 

найменування та адреси мiсцезнаходження АТ "Укрзалiзниця". 

6.Про уповноваження Стадницького Олександра Михайловича, як особу, що 

тимчасово здiйснює повноваження генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ", на 

пiдписання нової редакцiї Статуту ПрАТ "ЛЛРЗ" та вчинення дiй  з його 

державної реєстрацiї, а також на вчинення всiх необхiдних дiй для внесення змiн 

до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань по юридичнiй особi ПрАТ "ЛЛРЗ", що пов'язанi зi 

змiною керiвника ПрАТ "ЛЛРЗ" та змiною вiдомостей про  акцiонера ПрАТ 

"ЛЛРЗ". 

7.Про вирiшення питання Стадницькому Олександру Михайловичу, як особi, що 

тимчасово здiйснює повноваженнчя генерального директора ПрАТ "ЛЛРЗ",  в 

установленому законодавством порядку питання про звiльнення члена правлiння  

в установленому законодавством порядку  Тiщенко Маряни Мар'янiвни або її 

переведення на iншу роботу в ПрАТ"ЛЛРЗ". 

8.Про визначення посади заступника та першого заступника генерального 

директора ПрАТ "ЛЛРЗ" такими, призначення на якi або звiльнення з яких (крiм 

випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням), визначення розмiру 

винагороди яких, затвердження умов трудового договору (контракту) з якими та 

розiрвання або внесення змiн до нього (виключно тих, що стосуються рiвня 

винагороди та строку дiї), потребує попредньої згоди загальних зборiв ПрАТ 

"ЛЛРЗ". 

9. Про внесення змiн до Положення про Корпоративного секрктаря ПрАТ "ЛЛРЗ" 

шляхом викладення його в новiй редакцiї з додатком. 

10. Про обрання корпоритивним секретарем ПрАТ "ЛЛРЗ" Гутiну Марину 

Костянтинiвну та затвердження умов цивiльно-правового договору, який 



укладатиметься мiж ПрАТ "ЛЛРЗ" i корпоративним секретарем.  

11.Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ЛЛРЗ" шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.12.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Про доствокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї приватного 

акцiонерного товариства "Львiвський локомотиворемонтний завод" Боїли Iгоря 

Васильовича та обрання членами ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного 

товариства "Львiвський локомотиворемонтний завод" Завiйського Михайла 

Миколайовича та Панько Галину Зеновiївну строком на три роки з наступного 

дня пiсля оформлення цього рiшення акцiонера. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 



Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

 



фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 



Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган - генеральний 

директор 

До компетенцiї генерального директора, зокрема, належить: 

1) забезпечення ефективного використання i збереження майна 

товариства; 

2) органiзацiя виробничо-господарської, соцiально-економiчної 

та iншої дiяльностi товариства вiдповiдно до визначеної статутом 

мети; 

3) забезпечення виконання товариством рiшень загальних зборiв; 

4) органiзацiя складання в установленому порядку фiнансового 

плану товариства на кожний наступний рiк i його подання 

загальним зборам для затвердження; 

5) забезпечення виконання товариством затвердженого 

фiнансового плану; 

6) розроблення та подання загальним зборам для розгляду 

проектiв iнвестицiйних планiв; 

7) забезпечення роботи органiв товариства, їх посадових осiб, у 

тому числi шляхом надання доступу до iнформацiї та документiв 

товариства, а також створенням матерiально-технiчних умов; 

8) забезпечення реалiзацiї прав акцiонера; 

9) визначення чисельностi та штату працiвникiв, затвердження 

штатного розпису товариства; 

10) управлiння персоналом товариства, прийняття рiшень з 

кадрових питань та регулювання трудових вiдносин; 

11) розпорядження майном товариства, з урахуванням обмежень, 

встановлених законодавством України та цим статутом; 

12) забезпечення зберiгання документiв товариства; 

13) органiзацiя розкриття товариством достовiрної iнформацiї 

про його дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавства України; 

14) забезпечення можливостi проведення перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi товариства ревiзiйною комiсiєю або 

аудитором (аудиторською фiрмою); 

15) надання загальним зборам звiтiв про дiяльнiсть товариства та 

свою дiяльнiсть; 

16) вирiшення будь-яких iнших питань пов'язаних з управлiнням 



поточною дiяльнiстю товариства, в тому числi його 

вiдокремлених пiдроздiлiв, крiм питань, що належать до 

компетенцiї загальних зборiв. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

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)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 4 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  3 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови ні ні ні ні 



та членів наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні ні ні так ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні ні так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  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  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 



За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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) 

 

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 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

АТ "Українська залiзниця" 40075815 03150, Україна, 

Київська обл., Київ, 

Гедройця, 5 

290 541 200 100 290 541 200 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Прiзвище, iм'я пол-батьковi фiзичної сособи 0 0 0 0 

Усього 290 541 200 100 290 541 200 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi акцiї 290 541 200 72 635 300,00 1.1. Єдиним акцiонером товариства є ПАТ 

"Укрзалiзниця", iдентифiкацiйний код 40075815, до 

статутного капiталу якого внесенi 100 вiдсоткiв акцiй 

товариства та яке здiйснює корпоративне управлiння 

ними. 

1.2. Правлiння ПАТ "Укрзалiзниця" здiйснює функцiї 

вищого органу товариства в порядку, встановленому 

законом, цим Статутом та внутрiшнiми документами 

товариства. 

1.3. Товариство є афiлiйованою особою щодо ПАТ 

"Укрзалiзниця". 

1.4. Право власностi акцiонера на акцiї товариства 

пiдтверджується вiдповiдною випискою з рахунка в 

цiнних паперах. 

1.5. Акцiонер товариства має право: 

1) брати участь в управлiннi товариством на умовах, 

визначених законодавством, цим Статутом та 

внутрiшнiми документами товариства; 

2) брати участь у розподiлi прибутку товариства та 

одержувати його частку (дивiденди) в порядку i у 

спосiб, що передбаченi законодавством i цим 

Статутом; 

3) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть 

товариства в порядку i в обсягах, визначених 

законодавством i цим Статутом; 

4) у разi здiйснення товариством додаткової емiсiї 

акцiй шляхом приватного розмiщення користуватися 

переважним правом на придбання всiх або частини 

додатково розмiщуваних акцiй товариства; 

5) у разi лiквiдацiї товариства отримувати частину 

майна товариства або вартiсть частини майна 

товариства в порядку, встановленому законодавством; 

6) обирати посадових осiб органiв товариства; 

7) у передбачених законодавством випадках захищати 

в судовому порядку свої права, у тому числi вимагати 

вiд товариства вiдшкодування збиткiв. 

1.6. Акцiонер має також iншi права, передбаченi 

Вiдсутнi 



законодавством, цим Статутом та внутрiшнiми 

документами товариства. 

1.7. Акцiонер зобов'язаний: 

1) дотримуватися вимог цього Статуту, iнших 

внутрiшнiх документiв товариства; 

2) виконувати свої зобов'язання перед товариством; 

3) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, 

а також виконувати iншi обов'язки, визначенi 

законодавством та цим Статутом. 

1.8. На вимогу акцiонера товариство в порядку, 

визначеному законодавством та внутрiшнiми 

документами товариства, не пiзнiше як на третiй день з 

моменту отримання письмової вимоги акцiонера 

зобов'язане надавати йому доступ до такої iнформацiї 

та документiв: 

1) цього Статуту та змiн до нього, рiчної та квартальної 

фiнансової звiтностi, фiнансового плану товариства i 

фiнансових планiв юридичних осiб, засновником та/або 

учасником яких є товариство, та звiтiв про їх 

виконання; 

2) протоколiв засiдань наглядової ради, правлiння та 

ревiзiйної комiсiї; 

3) перелiку осiб, якi мають довiреностi на 

представництво iнтересiв товариства; 

4) iнших вiдомостей вiдповiдно до законодавства та 

внутрiшнiх документiв товариства 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.08.2010 644-1/1/10 ДКЦПФР UA4000086458 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 290 541 2

00 

72 635 300 100 

Опис д/н 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 255 053 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 255 053 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 255 053 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  29.04.2020  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  29.04.2020  

Спосіб виплати дивідендів Дивiденди не 

виплачували

сь 

Дивiденди не 

виплачували

сь 

З 

банкiвського 

рахунку 

Дивiденди не 

виплачували

сь 

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 

  22.06.2020, 

255 053 

 

Опис  

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 86 787 257 462 0 0 86 787 257 462 

  будівлі та споруди 64 705 159 263 0 0 64 705 159 263 

  машини та обладнання 18 160 84 514 0 0 18 160 84 514 

  транспортні засоби 953 5 345 0 0 953 5 345 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 969 8 340 0 0 2 969 8 340 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 808 2 778 0 0 2 808 2 778 



  будівлі та споруди 2 514 2 484 0 0 2 514 2 484 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 294 294 0 0 294 294 

Усього 89 595 260 240 0 0 89 595 260 240 

Опис н/д 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

183 369 17 344 

Статутний капітал (тис.грн) 72 635 72 635 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

72 635 72 635 

Опис Чистi активи протягом року збiльшились на 957,2 %, або на 166 025  тис.грн. Станом на 

31.12.2020 року вартiсть чистих активiв бiльша, нiж розмiр статутного капiталу. 

 

Висновок Внаслiдок прибуткової дiяльностi пiдприємства, вартiсть чистих активiв протягом року 

збiльшилась, що свiдчить про покращення фiнансового стану пiдприємства. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 6 944 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 



Інші зобов'язання та забезпечення X 162 369 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 169 313 X X 

Опис Станом на 30.12.2020 року зобов'язання пiдприємства 

складають 169313 тис. грн. Зростання протягом року склало 

27,6%. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ремонт 

локомотивiв 

17 274680 58,6 17 274685 58,3 

2 Ремонт 

тягових 

двигунiв i 

допомiжних 

машин, iнше 

в категорiї 

340 96344 20,6 341 91577 19,4 

3 Ремонт 

колiсних пар 

691 83182 17,7 707 85043 18,1 

4 Iншi послуги н/д 14459 3,1 н/д 19781 4,2 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 46,4 

2 Витрати на оплату працi 31,9 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6,5 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Ейч Ел Бi Юкрейн" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23731031 

Місцезнаходження 01011, Україна, Київська обл., Київ, 

Гусовського 11/11 оф.3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон н/д 

Факс н/д 

Вид діяльності Проведення аудиту дiяльностi 

Опис н/д 

 



КОДИ 

Дата 28.02.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський локомотиворемонтний завод" 
за ЄДРПОУ 00740599 

Територія Львівська область, Залiзничний р-н за КОАТУУ 4610136300 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 30,20 

Середня кількість працівників: 839 

Адреса, телефон: 79018 Львiв, Залiзнична 1а, 032 234 92 27 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 26.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 4 008 3 760 

    первісна вартість 1001 6 228 6 389 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 220 ) ( 2 629 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 499 2 930 

Основні засоби 1010 89 595 260 240 

    первісна вартість 1011 438 304 325 847 

    знос 1012 ( 348 709 ) ( 65 607 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 84 49 

Відстрочені податкові активи 1045 19 592 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 117 778 266 979 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 87 172 66 731 

Виробничі запаси 1101 43 621 41 800 

Незавершене виробництво 1102 42 647 24 809 

Готова продукція 1103 898 121 

Товари 1104 6 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 21 555 55 035 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 581 1 172 

    з бюджетом 1135 44 82 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 35 81 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 760 699 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 37 245 14 350 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 37 245 14 345 

Витрати майбутніх періодів 1170 2 15 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 1 857 836 

Усього за розділом II 1195 151 216 138 920 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 268 994 405 899 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 72 635 72 635 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 160 811 

Додатковий капітал 1410 18 723 19 233 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 453 2 517 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -76 467 -71 827 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 17 344 183 369 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 31 274 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 17 725 21 943 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 17 725 21 943 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 17 725 53 217 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 110 021 90 805 

    розрахунками з бюджетом 1620 5 444 6 944 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 425 2 225 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 153 8 394 

    одержаними авансами 1635 108 783 28 912 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 827 29 465 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1 272 2 568 

Усього за розділом IІІ 1695 233 925 169 313 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 268 994 405 899 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 31.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський локомотиворемонтний завод" 
за ЄДРПОУ 00740599 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 471 086 317 628 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 433 117 ) ( 301 035 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 37 969 16 593 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 9 539 15 118 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 8 374 ) ( 16 260 ) 

Витрати на збут 2150 ( 9 325 ) ( 1 568 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 10 675 ) ( 9 273 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 19 134 4 610 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 791 512 



Інші доходи 2240 121 11 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 819 ) ( 2 334 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 3 511 ) ( 1 067 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 14 716 1 732 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -13 441 -1 222 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 1 275 510 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 207 916 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -5 486 -608 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 202 430 -608 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 202 430 -608 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 203 705 -98 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 209 397 164 305 

Витрати на оплату праці 2505 144 016 115 940 

Відрахування на соціальні заходи 2510 29 198 25 285 

Амортизація 2515 32 469 7 175 

Інші операційні витрати 2520 27 796 21 103 

Разом 2550 442 876 333 808 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 290 541 200 290 541 200 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,004390 0,001760 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 03.05.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство 

"Львiвський локомотиворемонтний завод" 
за ЄДРПОУ 00740599 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 14 716 0 1 732 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 32 469 Х 7 175 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 31 856 0 131 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 112 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 4 418 -2 599 2 878 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 2 599 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 102 405 33 102 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 20 441 0 0 16 324 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 33 480 0 3 899 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 90 374 53 680 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 13 8 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 1 021 0 0 363 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 12 379 0 3 312 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 19 216 0 6 783 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 1 500 0 2 469 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 800 0 0 43 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 3 241 0 77 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 1 296 0 968 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 -31 325 0 41 594 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 46 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 -31 371 0 41 594 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 21 125 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 791 Х 512 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 13 185 X 855 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 4 632 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 8 731 0 0 4 975 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 255 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 255 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 22 895 36 619 0 

Залишок коштів на початок року  3405 37 245 Х 626 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 14 350 0 37 245 0 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський 

локомотиворемонтний завод" 
за ЄДРПОУ 00740599 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 72 635 0 18 723 2 453 -76 467 0 0 17 344 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 72 635 0 18 723 2 453 -76 467 0 0 17 344 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 275 0 0 1 275 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 202 430 0 0 -5 486 0 0 196 944 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 207 916 0 0 0 0 0 207 916 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 -5 486 0 0 -5 486 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -255 0 0 -255 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 64 -64 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 510 0 -510 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -41 619 0 0 9 680 0 0 -31 939 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 160 811 510 64 4 640 0 0 166 025 

Залишок на кінець року  4300 72 635 160 811 19 233 2 517 -71 827 0 0 183 369 

 

Керівник     

 

Головний бухгалтер    


