
Титульний аркуш 

 
28.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 01-02-47/788 

(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). 

 

Голова Правлiння    Петрина I.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи 

"Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05451150 

4. Місцезнаходження: 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0645700505,  

6. Адреса електронної пошти: pat@luggas.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 наглядової ради емітента від 28.04.2020, Протокол Наглядової ради № 

28/04-2020 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

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

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 

lg.104.ua 28.04.2020 

(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 X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

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 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)  

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  

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 X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість X 

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про 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  

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: 

п. 4 - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня в зв'язку з тим, що в 

товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. 

п. 5 - Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не 

користується послугами рейтингового агентства. 

п.п. 3 п. 10 - Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiї (часток, 

паїв) вiдсутня в зв'язку з тим, що засновник Товариства - Державний комiтет України по нафтi 

та газу-правонаступник Мiнiстерство енергетики i вугiльної промисловостi України не є 

акцiонером та/або учасником Товариства. 

п. 13 - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких 

стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не змiнювалася 

протягом звiтного перiоду. 

п. 14 - Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть 

прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, 

оскiльки  розмiр пакета акцiй таких осiб (крiм акцiонерiв) не змiнювався протягом звiтного 

перiоду. 

п. 15 - Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 



голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсь прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що протягом 

звiтного перiоду сумарна кiлькiсть прав таких осiб (крiм акцiонерiв) не змiнювалась. 

п.п. 2 п. 17 - Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуск облiгацiй. 

п.п. 3 п. 17 - Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство 

не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 

п.п. 4 п. 17 - Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. 

п.п. 5 п. 17 - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку 

з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв.  

п.п. 6 п. 17 - Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в 

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного 

перiоду. 

п. 18 - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.  

п. 19 - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiнних 

паперiв (крiм акцiй). 

п. 20 - Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу вiдсутня в зв'язку з тим, що у власностi працiвникiв 

Товариства немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.  

п. 21 - 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 вiдсутня, в зв'язку з тим, що такi обмеження протягом звiтного перiоду 

не встановлювались. 

п. 23 - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами вiдсутня в 

зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами 

Товариства не виплачувались. 

п. 28 - Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня в зв'язку з 

тим, що протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення про надання згоди на 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть. 

п. 29 - Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. У звiтньому перiодi встановленi та виправленi помилки за минулi 

перiоди (рядок звiту про власний капiтал 4095 стовбчик 7 (799534+1229 = 800763), рядок звiту 

про власний капiтал 4095 стовпчик 10 (401769+1229=402998). 

п. 31 - Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв: не подається, оскiльки Товариство не випускало борговi 

цiннi папери в звiтному роцi. 

п. 33 - Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами 

(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що у Товариства 

немає в наявностi такої iнформацiї. 

п. 34 - Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня в зв'язку з тим, що у 

Товариства немає в наявностi такої iнформацiї. 

Iнформацiя по пунктах 36-46 змiсту вiдсутня в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Луганськгаз" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 11.05.1994 

4. Територія (область) 

 Луганська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 3651490 

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 

 25 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1453 

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

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

 35.23 - Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

 42.21 - Будiвництво трубопроводiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

2) IBAN 

 UA523006470000000002600605226 

3) поточний рахунок 

 UA523006470000000002600605226 

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

рахунком у іноземній валюті 

 немає, МФО немає 

5) IBAN 

 немає 

6) поточний рахунок 

 немає 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Розподiл природного, нафтового 

газу та газу (метану) вугiльних 

родовищ 

АВ № 527279 26.08.2010 НКРЕ України 23.03.2015 

Опис 

Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП)  вiд 08.09.2015 р. № 2284 на безстрокову. 



Постачання природного газу, 

газу (метану) вугiльних 
родовищ за регульованим 

тарифом 

АВ № 527280 26.08.2010 НКРЕ України 23.03.2015 

Опис 
Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП)  вiд 08.09.2015 р. № 2283 на безстрокову. 

Надання освiтнiх послуг 
навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 
квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, 
пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ № 458890 28.07.2014 Мiнiстерство освiти i науки 
України 

03.06.2024 

Опис Орiєнтовно строк дiї лiцензiї буде продовжений. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 40268230 

4) Місцезнаходження 

 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87, кiмната 307 

5) Опис  

 З метою приведення вiдносин на ринку природного газу до вимог чинного законодавства 

та у вiдповiдностi до норм ст. 39 Закону України "Про ринок природного газу" №329-VIII вiд 

09.04.2015 року Наглядовою радою ПАТ "Луганськгаз" було прийнято рiшення про створення 

ТОВ "Луганськгаз Збут" (протокол № 26/01-2016 вiд 26.01.2016 року). 

10 лютого 2016 року було проведено державну реєстрацiю Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Луганськгаз Збут", номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних 

осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв -  13831020000004057. 

Основним видом економiчної дiяльностi ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" є торгiвля газом через 

мiсцевi (локальнi) трубопроводи. 

 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 

1) Найменування 

 АЛЧЕВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94204, Луганська обл., мiсто Алчевськ, ВУЛИЦЯ ФРУНЗЕ, будинок 34 А 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 

1) Найменування 



 АНТРАЦИТIВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94611, Луганська обл., мiсто Антрацит, ВУЛИЦЯ ТОЛСТОГО, будинок 2 В 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 

1) Найменування 

 СОРОКIНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94400, Луганська обл., мiсто Сорокине, ВУЛИЦЯ ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 2 

А 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 

1) Найменування 

 ХРУСТАЛЬНЯНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94517, Луганська обл., мiсто Хрустальний, ВУЛИЦЯ ХАСАНОВА, будинок 35 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 

1) Найменування 

 ЛИСИЧАНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 93100, Луганська обл., мiсто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ ГАЗОВИКIВ, будинок 22 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз", виконує роботи по розподiлу, газопостачанню та експлуатацiї приладiв та 

обладнання, що працюють на природному газi. 

 

1) Найменування 

 МАРКIВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 92400, Луганська обл., Маркiвський район р-н, селище мiського типу Маркiвка, 

ВУЛИЦЯ 20 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, будинок 50 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз", виконує роботи по розподiлу, газопостачанню та експлуатацiї приладiв та 



обладнання, що працюють на природному газi. 

 

1) Найменування 

 НОВОПСКОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 92300, Луганська обл., Новопсковський район р-н, селище мiського типу 

Новопсков, ВУЛИЦЯ НОВОРОЗСОШАНСЬКА, будинок 43 А 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз", виконує роботи по розподiлу, газопостачанню та експлуатацiї приладiв та 

обладнання, що працюють на природному газi. 

 

1) Найменування 

 СВАТОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 92600, Луганська обл., Сватiвський район р-н, мiсто Сватове, ВУЛИЦЯ 

НОВОСТАРОБIЛЬСЬКА, буд. 32 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз".  29 жовтня 2015 року у м. Сватове Луганської областi на територiї польового 

складу ракетно-артилерiйського озброєння Мiнiстерства оборони України, розташованого в 

районi вул. Новостаробiльської, де зберiгалося близько 3 тис. 132 т. боєприпасiв, виникла 

пожежа з подальшою детонацiєю та розльотом уламкiв боєприпасiв. В результатi вказаної подiї 

АТ "Луганськгаз" отримало збитки у виглядi зруйнованих адмiнiстративних, складських 

будiвель, гаражiв, обладнання та технiки, оренду примiщень, вартiсть вiдновлення комплексу 

будiвель та споруд з iнвентарем та обладнанням Сватiвського мiжрайонного управлiння по 

експлуатацiї газового господарства, що належить АТ "Луганськгаз", розташованого за адресою: 

м. Сватове, вул. Новостаробiльська, буд. 32, вiдповiдно до висновку експертизи, що був 

виконаний експертом ФОП Лазебник А.Б., вартiсть демонтажу та вiдновлення комплексу 

будiвель та споруд з меблями та обладнанням Сватiвського мiжрайонного управлiння з 

експлуатацiї газового господарства, що належить АТ "Луганськгаз" та розташоване за адресою: 

м. Сватове, вул. Новостаробiльська, буд. 32, з урахуванням ПДВ, з технiчної точки зору складає 

24 863 675 (двадцять чотири мiльйони вiсiмсот шiстдесят три тисячi шiстсот сiмдесят п'ять) грн. 

00 коп. 

 

1) Найменування 

 ДОВЖАНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94800, Луганська обл., мiсто Довжанськ, ВУЛИЦЯ КАРЛА МАРКСА, будинок 2 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 

1) Найменування 

 СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 



ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 93400, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ ГАГАРIНА, будинок 87 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз", виконує роботи по розподiлу, газопостачанню та експлуатацiї приладiв та 

обладнання, що працюють на природному газi. 

 

1) Найменування 

 СТАРОБIЛЬСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 92701, Луганська обл., Старобiльський район р-н, мiсто Старобiльськ, ВУЛИЦЯ 

ЗАЛIЗНИЧНА, будинок 41 

3) Опис 

 Залишилося на пiдконтрольнiй українськiй владi територiї лiцензованої дiяльностi АТ 

"Луганськгаз", виконує роботи по розподiлу, газопостачанню та експлуатацiї приладiв та 

обладнання, що працюють на природному газi. 

 

1) Найменування 

 КАДIЇВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 94005, Луганська обл., мiсто Кадiївка, ВУЛИЦЯ ШАЛАБАЛИ, будинок 2 А 

3) Опис 

 АТ "Луганськгаз" втрачено контроль над структурним пiдроздiлом-фiлiєю, дiяльнiсть не 

здiйснюється. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 913/652/18 Господарський суд 

Луганської областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство по 

газопостачанню та 

газифiкацiї 

<Луганськгаз> 

Державне 

пiдприємство 

<Сєвєродонецька 

теплоелектроцентра

ль> 

 Публiчне акцiонерне 

товариство по газопостачанню 

та газифiкацiї <Луганськгаз>  з 

позовною заявою до 

Державного пiдприємства 

<Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль> про  
стягнення   компенсацiї вартостi 

об'єму спожитого природного 

газу за сiчень-лютий 2016 року 

у загальнiй сумi 270 117 378 грн 

98 коп., та вiдшкодування суми 

судового збору у розмiрi 616 

700 грн 00 коп.  

12.03.2019 Позов задоволено 
повнiстю.  

Набрало 

законної сили 

Опис: 

 

2 913/649/19 Господарський суд 

Луганської областi 

АТ "Луганськгаз" Державне 

пiдприємство 

<Сєвєродонецька 

теплоелектроцентра

ль> 

 АТ "Луганськгаз" звернулось до 

Господарського суду 

Луганської областi з позовом до 

Державного пiдприємства 

"Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль" про 

стягнення заборгованостi у сумi 

66 505 882 грн 09 коп. з яких:- 
47 814 476 грн 31 коп.- пеня;- 7 

459 679 грн 95 коп. - сума 

нарахованих 3% рiчних;- 11 231 

725 грн 83 коп. - iнфляцiйних 

втрат. Рiшенням 

Господарського суду 

Луганської областi позов 

задоволено частково. Стягнуто 
з Державного 

пiдприємства "Сєвєродонецька 

теплоелектроцентраль", на 

користь Акцiонерного 

Розглянуто, не 

набрало 

законної сили. 



товариства "Оператор 

газорозподiльної 

системи "Луганськгаз" 3% 

рiчних у сумi 7 326 471 грн 38 

коп., iнфляцiйнi втрати 
11 231 725 грн 83 коп. В iншiй 

частинi позову вiдмовлено. 

Опис: 

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0000944709, 

26.03.2019 

Офiс великих 

платникiв податкiв 
ДПС України 

податкове 

повiдомлення-
рiшення 

Сплачено добровiльно. 

Опис: 

Додаткової iнформацiї немає. 

2 0009545505, 
03.05.2019 

Головне уплавлiння 
ДПС у Луганськiй 

областi 

податкове 
повiдомлення-

рiшення 

Сплачено добровiльно. 

Опис: 

Додаткової iнформацiї немає. 

3 00022844709, 

02.07.2019 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДПС України 

податкове 

повiдомлення-

рiшення 

Сплачено добровiльно. 

Опис: 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Очолює та здiйснює всi функцiї управлiння  АТ "Луганськгаз" Голова Правлiння. 

Головi Правлiння безпосередньо пiдпорядковуються керiвники структурних пiдроздiлiв 1-13.  

Кожен працiвник пiдроздiлу безпосередньо пiдпорядковується своєму керiвнику В свою чергу, 

останнiй є пiдзвiтний вищому керiвнику.  Пiдлеглi виконують розпорядження тiльки свого 

безпосереднього керiвника. Вищий орган (керiвник) не має права вiддавати розпорядження 

робiтникам, минаючи їх безпосереднього керiвника. 

 

Схема пiдпорядкування структурних пiдроздiлiв: 

1. Перший заступник Голови правлiння: 

1.1. Головний iнженер: 

1.1.1. Заступник Головного iнженера; 

1.1.2. Виробничо-технiчний вiддiл; 

1.1.3. Автотранспортна служба; 

1.1.4. Iнженер-енергетик; 

1.1.5. Вiддiл матерiально- технiчного забезпечення; 

1.1.6. Навчальний центр. 

1.2. Заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу: 

1.2.1. Служба головного метролога; 

1.2.2. Вiддiл балансiв та облiку природного газу; 

1.2.3. Вiддiл розрахункiв з юридичними та фiзичними особами; 

1.2.4. Вiддiл контрольно-вимiрювальних приладiв i автоматики: 

1.2.4.1. Сервiсний центр повiрки побутових та промислових лiчильникiв. 

 

2. Заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки: 

2.1. Вiддiл економiчної безпеки; 

2.2. Вiддiл охорони. 

 

3. Заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань: 



3.1. Вiддiл економiчного планування; 

3.2. Вiддiл бюджетування та контролю; 

3.3. Вiддiл органiзацiї та оплати працi; 

3.4. Управлiння iнформацiйних систем та технологiй: 

3.4.1. Вiддiл комп'ютерних систем та телекомунiкацiй. 

 

4. Заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв:  

4.1. Вiддiл капiтального будiвництва та проектно -кошторисної роботи. 

5.  Заступник Голови Правлiння з юридичних питань: 

5.1. Юридичне управлiння: 

5.1.1. Юридичний вiддiл правової та договiрної роботи. 

 

6. Головний бухгалтер: 

6.1. Бухгалтерський вiддiл. 

 

7. Радники Голови Правлiння; 

8. Помiчник Голови Правлiння; 

9. Менеджер iз зв'язкiв з громадськiстю; 

10. Вiддiл з охорони працi; 

11. Iнженер з цивiльного захисту; 

12. Канцелярський вiддiл; 

13. Вiддiл кадрiв. 

 

 АТ "Луганськгаз" пiдпорядковуються вiдокремленi пiдроздiли (фiлiї) - мiжрайоннi 

управлiння по експлуатацiї газового господарства: 

1. Лисичанське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188299, мiсцезнаходження: 93100, м. Лисичанськ, 

вул. О.Дундiча, буд. 22; 

2. Маркiвське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188313, мiсцезнаходження: 92400, с.м.т. Маркiвка, 

вул. 20 рокiв Перемоги, буд. 50; 

3. Новопсковське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188323, мiсцезнаходження: 92300, с.м.т. 

Новопсков, вул. Новороссошанська, буд. 43 а; 

4. Сватовське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188371, мiсцезнаходження: 92600, м. Сватове, вул. 

Новостаробiльська, 32, знаходиться у стадiї ликвiдацiї; 

5. Сєвєродонецьке МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188365, мiсцезнаходження: 93400, м. 

Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87; 

6. Старобiльське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188336, мiсцезнаходження: 92701, м. Старобiльськ, 

вул. Залiзнична, буд. 41, 

а також фiлiї, що знаходяться на тимчасово непiдконтрольнiй українськiй владi територiї: 

1. Алчевське мiжрайонне управлiння по експлуатацiї газового господарства (МРУЕГГ), код 

ЄДРПОУ - 20188269, мiсцезнаходження: 94209, м. Алчевськ, вул. Фрунзе, буд. 34 а; 

2. Антрацитiвське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188253, мiсцезнаходження: 94500, м. Антрацит, 

вул. Толстого, буд. 2 в; 

3. Сорокiнське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188276, мiсцезнаходження: 94517, м. Сорокине, вул. 

Хасанова, буд. 35; 

4. Хрустальнянське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188282, мiсцезнаходження: 94400, м. 

Хрустальне, вул. Петровського, буд. 2 а; 

5. Кадiївське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188394, мiсцезнаходження: 94400, м. Кадiївка, вул. 

Шалабали, буд. 2 а.; 

6. Довжанське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188388, мiсцезнаходження: 94800, м. Довжанськ, 

вул.К. Маркса, буд. 2. 

 



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 

Середньоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1428, в тому числi: 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 25. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 

82. Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2019 рiк складає 112 766,7 тис. грн. Фонд оплати 

працi всього за 2019 рiк складає 116 096,6 тис. грн. Факти змiни розмiру оплати працi, його 

збiльшення або зменшення у порiвняннi з попереднiм роком: фонд оплати працi штатних 

працiвникiв збiльшився на 24 484 тис. грн., або на 27,7 %; фонд оплати працi всього за 2019 

збiльшився на 25 513 тис. грн., або на 28,2 %.  

Наше пiдприємство це досвiдчена та професiйна команда спiвробiтникiв вiд яких залежить 

досягнення очiкуваних результатiв. Тому протягом останнiх рокiв ми активно впроваджуємо 

кращi практики управлiння персоналом i вiдповiдно намагаємось зробити всi процеси кадрової 

полiтики, всерединi компанiї, максимально прозорими, що дозволило нам об'єднати найкращих 

фахiвцiв. 

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним 

потребам: АТ "Луганськгаз" здiйснює професiйну освiту на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до 

пiдготовки з робiтничих професiй, технiчного навчання та пiдвищення квалiфiкацiї на 

виробництвi, на що має вiдповiдну лiцензiю. 

На сьогоднiшнiй день на нашому пiдприємствi працюють люди з багатим досвiдом роботи в 

газовому секторi України, всього - 1492 осiб, в тому числi керiвникiв - 164 (11%) осiб, 

професiоналiв i фахiвцiв - 272 (18,2%) осiб, квалiфiкованих та iнших працiвникiв - 1056 (70,8%) 

осiб. 

У нашiй структурi працює 585 (39,2%) жiнок. 

З усiєї кiлькостi спiвробiтникiв вищу освiту мають 510 (34,2%) осiб. 

Велика чисельнiсть спiвробiтникiв вiком вiд 35 до 50 рокiв - 656 (44%) осiб. Чисельнiсть 

спiвробiтникiв до 35 рокiв - 254 (17%) осiб, пенсiонери та спiвробiтники, яким до виходу на 

пенсiю за вiком залишилося 10 i менше рокiв - 582 (39%) осiб. 

Як сучасне пiдприємство ми поважаємо i захищаємо права наших спiвробiтникiв. Наша полiтика 

розроблена вiдповiдно до положень, актiв та чинного законодавства, якi регламентують захист 

прав i свобод працiвникiв. 

Органiзацiя робочого процесу в компанiї грунтується на свободi зiбрань i колективних 

переговорiв, належнi умови працi та заробiтної плати, заборона на дискримiнацiю за статевими, 

полiтичною, релiгiйною, нацiональною або вiковою ознакою, а також примусового труда i 

дитячої працi. Протягом iснування пiдприємства випадкiв дискримiнацiї не зафiксовано. 

Ми гарантуємо, що законнi права спiвробiтникiв нi в якому разi не будуть порушенi. 

Пiдприємство постiйно аналiзує ризики, якi можуть призвести до порушення прав працiвникiв i 

робить все можливе, що б виключити їх. 

Керiвництво АТ <Луганськгаз> розумiє, що ефективне, а головне стабiльне iснування 

пiдприємства пов'язано з мiкроклiматом в колективi, своєчасною виплатою заробiтної плати, 

забезпеченням гiдного рiвня життя i соцiальною захищенiстю працiвникiв. 

Тому, незважаючи на складну економiчну та полiтичну ситуацiю в країнi, пiдприємство 

протягом минулого року виконувало операцiї для збереження гарантiй, компенсацiй i прав 

колективу. 

Були проведенi заходи з нагородження спiвробiтникiв i святкування в честь професiйного свята 

Дня газової та нафтопереробної промисловостi, 8 березня i Нового року. 



 

На пiдприємствi АТ "Луганськгаз" розробленi та проводяться комплекснi заходи з охорони 

працi, гiгiєни працi та виробничого середовища з метою пiдвищення iснуючого рiвня охорони 

працi, запобiгання випадкiв виробничого травматизму та професiйних захворювань: 

    -  працiвники забезпечуються спецiальним одягом, взуттям та засобами iндивiдуального 

захисту вiдповiдно до встановлених норм; 

    -  робiтники, зайнятi на роботах з шкiдливими умовами працi, забезпечуються спецiальним 

харчуванням (молоком); 

    -  проводяться обов'язковi, попереднi, перiодичнi та позаплановi медичнi огляди; 

    -  робiтники забезпечуються миючими засобами, медикаментами. 

 

 

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 

Товариство не входить до складу будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

У звiтному перiодi АТ "Луганськгаз" не проводило спiльної дiяльностi з будь-якими iншими 

органiзацiями, пiдприємствами та установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй за звiтний перiод не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Всi господарськi операцiї в бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi у 2019 роцi 

вiдображено згiдно вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть".  

Визнання та класифiкацiя активiв, капiталу та зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно 

до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

До нематерiальних активiв вiдносяться немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 

можуть бути iндентифiкованi та утримуються з метою використання протягом перiоду бiльше 

одного року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду iншим 

особам. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним 

методом з урахуванням строку корисного використання (експлуатацiї), який встановлюється при 

визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не бiльше 20 рокiв. 

До основних засобiв Товариства вiдносяться матерiальнi активи, якi утримуються з метою 

використання у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду 

iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i вартiсть одиницi об'єкта 

(предмета) перевищую 6000 грн. Нарахування амортизацiї у 2019 роцi проводилось по нормах та 

методах, передбачених податковим законодавством. 

До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться предмети, строк корисного 

використання яких бiльше одного року i вартiсть одиницi предмету не перевищує 6000 грн. По 

малоцiнним необоротним матерiальним активам амортизацiя нараховується в першому мiсяцi 

використання (експлуатацiї) предметiв в розмiрi 100% їх вартостi. 

До малоцiнних швидкозношуючих предметiв вiдносяться предмети, що використовуються не 



бiльше одного року незалежно вiд їх вартостi. При передачi МШП в експлуатацiю їх вартiсть 

списується з балансу на витрати виробництва з подальшим веденням оперативного кiлькiсного 

облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами на позабалансовому 

рахунку протягом строку їх фактичного використання. При поверненнi предметiв МШП з 

експлуатацiї на склад вони оприбутковуються за цiнами можливого використання або реалiзацiї. 

В облiку полiпшення необоротних активiв дотримується наступний принцип: 

- у бухгалтерському облiку полiпшення необоротних активiв вiдноситься на збiльшення 

балансової вартостi об'єктiв. 

До капiтальних iнвестицiй вiдносяться витрати на створення, полiпшення та придбання таких 

необоротних активiв, як основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи та нематерiальнi 

активи. 

До виробничих запасiв вiдносяться матерiальнi активи, призначенi для внутрiшнього 

виробничого споживання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв (матерiалiв, товарiв) 

вважається кожне їх найменування. Оцiнку запасiв (матерiалiв) при вiдпуску їх у виробництво, 

продажу, чи в iншому вибуттi здiйснюється з методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної 

одиницi запасiв. До готової продукцiї вiдносяться запаси, якi є продуктом власного 

виробництва, повнiстю завершенi обробкою (переробкою, комплектацiєю) i перебувають на 

стадiї повної готовностi для реалiзацiї. До товарiв вiдносяться матерiальнi активи, що придбанi 

(отриманi) та утримуються з метою подальшого продажу без додаткової обробки або з 

мiнiмальною обробкою. 

Касовi операцiї ведуться у вiдповiдностi до Положення про ведення касових операцiй у 

нацiональнiй валютi України. Безготiвковi розрахунки проводяться за правилами, видами i 

стандартами, встановленими Iнструкцiєю про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй 

валютi. 

До власного капiталу вiдносяться втiленi в чистих активах кошти, вкладенi його засновниками 

або учасниками, а також накопиченi (втраченi) у процесi дiяльностi її фiнансовi результати - 

прибутки i збитки, отриманi (понесенi) Товариством. 

Нарахування оплати працi проводиться згiдно з умовами, передбаченими Колективним 

договором, вiдповiдно до тарифної угоди, штатного розпису та iних наказiв по Товариству.  

Резерв для забезпеення оплати чергових вiдпусток працiвникам створюється шляхом 

щомiсячного включення сум, визначених за плановим вiдсотком до фактично нарахованої 

заробiтної плати. 

Для вiдображення в бухгалтерському облiку понесених витрат застосовуються рахунки 9-го 

класу "Витрати дiяльностi" з дотриманням вимог П(С)БО № 16 "Витрати". 

Витратами звiтного перiоду визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капiталу пiдприємства (за винятком зменшення капiталу 

внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками) за умови, що цi витрати можуть бути 

достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням 

доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом 

певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були 

здiйсненi. Визначення витрат здiйснюється з дотриманням принципу вiдповiдностi з 

використанням методу нарахувань для всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, у тому 

числi процентних витрат. 

Облiк витрат по реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) ведеться окремо по кожному виду 

дiяльностi, а саме: 

- витрати на транспортування природного газу; 

- витрати на постачання природного газу; 

- витрати на iншi види робiт (послуг). 

До незавершеного виробництва вiдносяться роботи та послуги, результати яких пройшли 

технiчнi випробування та приймання i якi облiковуються за фактичною собiвартiстю сировини, 

матерiалiв та розподiлених непрямих витрат. 



До витрат майбутнiх перiодiв вiдносяться витрати, пов'язанi з пiдготовчими до виробництва 

роботами, з освоєнням нових виробництв та агрегатiв, сплаченi авансом оренднi платежi. 

Доходи вiд звичайної дiяльностi вiдображаються в бухгалтерському облiку вiдповiдно до вимог 

до П(С)БО № 15 "Дохiд". 

Доходи звiтного перiоду визнаються пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що 

зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв 

учасникiв пiдприємства) за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.  

Облiк доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) ведеться окремо по кожному виду 

дiяльностi, а саме: 

- доходи по транспортуванню природного газу; 

- доходи по постачанню природного газу; 

- доходи по iншим видам робiт. 

У 2019 роцi установлений прiоритетним господарський вид сегмента. Звiтним є такi види 

господарського сегмента: 

- транспортування природного газу; 

- постачання природного газу. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги визнається активом одночасно з 

визнанням доходу вiд реалiзацiї товарiв, робiт i полуг та оцiнюється за первiсною вартiстю. 

Формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть та її 

розкриття у фiнансовiй звiтностi проводиться у вiдповiдностi з методологiчними засадами, 

передбаченими МСФЗ. 

Пiдприємство щоквартально створює резерв сумнiвних боргiв, за рахунок якого списується з 

балансу безнадiйна дебiторська зоборгованiсть, що стосується розрахункiв iз покупцями 

(споживачами) продукцiї, товарiв, робiт (послуг). 

Для розрахунку резерву сумнiвних боргiв необхiдно застосувати iндивiдульний пiдхiд, однак 

допускається застосовувати груповий пiдхiд iз застосуванням коефiцiєнтiв, як по юридичних 

особах так i по фiзичних особах. 

Пiд час iндивiдульного розгляду дебiторiв визначається сума сумнiвної дебiторської 

заборгованостi, базуючись на розумiннi платоспроможностi дебiтора та перемовин з ним, яку 

необхiдно забезпечити резервом. 

Пiд час групового пiдходу дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

групується за строками її непогашення iз установленням коефiцiєнта сумнiвностi для кожної 

групи. Коефiцiєнт сумнiвностi встановлюється Пiдприємством виходячи з фактичної суми 

безнадiйної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги за попереднi 

звiтнi перiоди (iсторичне погашення). Коефiцiєнт сумнiвностi зростає зi збiльшенням строкiв 

непогашення дебiторської заборгованостi. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається як 

сума добуткiв дебiторської заборгованостi кожної групи на вiдповiдний коефiцiєнт. Фiнансовi 

iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi у вiдповiдностi МСФЗ. 

Податками i зборами (обов'язковими платежами) вважається обов'язковий внесок до бюджету 

вiдповiдного рiвня або державного цiльового фонду, здiйснюваний у порядку та на умовах, що 

визначаються законами України про оподаткування. 

Фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк складена за МСФЗ. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 



про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

За 2019 рiк, товариством протранспортовано 536,514 млн.м3 природного газу, що у порiвняннi з 

2018 роком (442,595  млн. м. куб.) є бiльше на 93,919 млн.м3, або на 21,22%. Обсяги постачання 

природного газу за 2019 рiк склали 208,332 млн.м3 , якi на 34,124 млн.м3, або на 14,07% є 

меншими у порiвняннi з 2018 роком (242,456   млн. м. куб.).  

Обсяги розподiлу (транспортування) та постачання природного газу у 2019 роцi зросла по 

вiдношенню до 2018 року в розрiзi категорiй споживачiв: 

- "промисловi споживачi та iншi суб'єкти..." - обсяги розподiлу у 2019 роцi склали 233,356 млн. 

м. куб., якi у порiвняннi з 2018 р. (92,081 млн. м. куб.) збiльшились на 141,275 млн. м. куб. або в 

1,5 рази, послуги постачання по цiй категорiї товариством не надавались, в 2018 р. обсяг 

постачання по цiй категорiї складав 0,058 млн. м. куб.; 

- "пiдприємства ТКЕ" - обсяги розподiлу у 2019 р. склали 83,733 млн. куб. м., що по вiдношенню 

до 2018 р. (97,413 млн. куб. м.) зменшилось на 13,68 млн. куб. м. або на 14 %, а постачання 

природного газу впродовж 2015-2019 р.р. для цiєї категорiї не здiйснювалось; 

- "бюджетнi органiзацiї" - обсяги розподiлу у 2019 р. склали 11,377 млн. куб. м., що у порiвняннi 

з 2018 р. (12,220 млн. куб. м.) зменшились на 0,843 млн. куб. м., або на 6,9 %, а обсяги 

постачання у 2019 р. склали 0,285 млн. куб. м., якi у порiвняннi з 2018 р. (1,434 млн. куб. м.) 

зменшились на 1,149 млн. куб. м., або в 5 разiв; 

- "релiгiйнi органiзацiї" - обсяги споживання природного газу у 2019 р. склали 0,069 млн. куб. м., 

якi у порiвняннi з 2018 р. (0,082 млн. куб. м.) зменшились на 0,013 млн. куб. м., або на 15,9%; 

- "населення" - обсяги споживання природного газу у 2019 р. склали 207,978 млн. куб. м., якi у 

порiвняннi з 2018 р. (240,799 млн. куб. м.) зменшились на 32,84 млн. куб. м., або на 13,6 %. 

За 2019 рiк для забезпечення виробничої дiяльностi товариством використано природного газу: 

- на власнi потреби використано 0,475 млн. куб. м., що на 0,06 млн. куб. м. або на 11,2 % менше, 

нiж у 2018 р. (0,535 млн. куб. м.); 

- нормативнi втрати та виробничо-технiчнi витрати склали 26,995 млн. куб. м., якi у порiвняннi з 

2018 р. (26,995 млн. куб. м.) не змiнились. 

 

 

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  

На балансi АТ "Луганськгаз" знаходиться майно, яке є власнiстю Товариства, а також майно, яке 

не пiдлягає приватизацiї та використовується Товариством на пiдставi Договору вiд 12.11.2012 

року № 31/03 про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке не пiдлягає 

приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та 

газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва мiж Мiнiстерством 

енергетики та вугiльної промисловостi України та АТ "Луганськгаз". За останнi п'ять рокiв було 

придбано та безоплатно отримано власного майна, а також вiдчужено власного майна:  у 2015 

роцi: капiтальнi iнвестицiї на суму 2 346 тис. грн., в тому числi: придбання нових активiв на 

суму 639 тис. грн., здiйснено капiтальний ремонт на суму 1 707 тис. грн., списано активiв на 

суму 51,2 тис. грн.; у 2016 роцi: капiтальнi iнвестицiї на суму 1821 тис. грн., в тому числi 



придбання нових активiв на суму 945 тис. грн., здiйснено капiтальний ремонт на суму 876 тис. 

грн., списано активiв на суму 0 тис. грн.; у 2017 роцi капiтальнi iнвестицiї на суму 6513 тис. грн., 

в т.ч. придбання нових активiв на суму 5250 тис. грн., капiтальний ремонт на суму 1263 тис. 

грн., списано активiв на суму 0 грн.; у 2018 роцi капiтальнi iнвестицiї на суму 9 053 тис. грн., в 

т.ч. придбання новх активiв на суму 2 900 тис. грн., капiтальний ремонт на суму 6 153 тис. грн., 

у 2019 роцi капiтальнi iнвестицiї на суму 14 160 тис. грн., в т.ч. придбання нових активiв на суму 

6 125 тис. грн., капiтальний ремонт на суму 8 035 тис. грн.  Будь-яких значних iнвестицiй або 

придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю пiдприємство не планує. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби товариства мають задовiльний стан. На балансi АТ "Луганськгаз" рахуються 

власне майно, основнi засоби згiдно договору з Мiнiстерством енергетики та вугiльної 

промисловостi України "Про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке 

використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, 

облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може 

бути вiдокремлене вiд його основного виробництва", та майно, що отримане за договорами 

користування та господарського вiдання вiд своїх клiєнтiв. Внаслiдок виникнення форс-

мажорних обставин - проведення бойових дiй на територiї Луганської областi Товариство 

фактично втратило право користування основними засобами, що залишилися на 

непiдконтрольнiй територiї, вартiсть яких складає 50,3 % вартостi основних засобiв на кiнець 

звiтного перiоду. Мiсцезнаходження майна - Луганська область. 

 

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

економічних обмежень 

Проблеми, що виникають пiд час дiяльностi АТ "Луганськгаз", мають загальний суспiльний 

характер та обумовленi нестабiльною полiтичною ситуацiєю в країнi, як в свою чергу впливає на 

стан економiки як держави в цiлому, так i фiнансовою-економiчнi показники Товариства. 

Однiєю iз головних проблем для пiдприємства АТ "Луганськгаз"  є встановлений Нацiональною 

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

економiчно необ?рунтованого тарифу, що в свою чергу завдає збиткiв пiдприємству. Для 

вирiшення даного питання пiдприємство проводило роботу щодо пiдвищення тарифу та 

неодноразово зверталося до НКРЕ КП iз заявою про встановлення (перегляд) тарифу вiдповiдно 

до Процедури встановлення та перегляду тарифiв на послуги з транспортування, розподiлу, 

постачання природного газу, закачування, зберiгання та вiдбору природного газу, затвердженої 

Постановою НКРЕ КП вiд 03.04.2013 року №369. 

Крiм того, АТ "Луганськгаз" втратило значну кiлькiсть споживачiв природного газу. 

Невизначенiсть питань врегулювання наявної дебiторської заборгованостi за природний газ та 

послуги з його розподiлу (перш за все - фiзичних осiб-споживачiв природного газу, що 

проживають або провадять свою господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї або 

в населених пунктах, на територiї яких органи державної влади України тимчасово не 

здiйснюють свої повноваження) перед ПАТ "Луганськгаз", яка виникла до початку проведення 

АТО i залишається непогашеною станом на 31.12.2019 року (обсяг такої заборгованостi 

становить понад 236,9 млн.грн. (з ПДВ), в тому числi: заборгованiсть безпосередньо населення - 

понад 200,8 млн.грн. (з ПДВ), заборгованiсть iнших споживачiв природного газу - понад 36,1 



млн.грн. (з ПДВ)) та ведення претензiйно-позовної роботи за якою на даний час неможливе, 

через розташування дебiторiв-боржникiв за природний газ та послуги з його розподiлу на 

тимчасово окупованiй територiї та в населених пунктах, на територiї яких органи державної 

влади України тимчасово не здiйснюють свої повноваження. При цьому, НАК "Нафтогаз 

України" продовжує здiйснювати нарахування штрафних санкцiй на вiдповiднi обсяги 

заборгованостi, а також здiйснює заходи з примусового стягнення означеної заборгованостi з АТ 

"Луганськгаз" добре усвiдомлюючи вiдсутнiсть будь-яких джерел для її погашення. Така 

ситуацiя призводить до вимивання поточних обiгових коштiв Компанiї та загрожує Товариству 

банкрутством. 

 Правова неврегульованiсть питання проведення взаєморозрахункiв iз споживачами 

природного газу/отримувачами послуг з його розподiлу/транспортування, якi отримували 

природний газ/послугу з його розподiлу/транспортування до початку проведення АТО 

безпосередньо на територiях, що у перiод проведення АТО залишаються тимчасово 

окупованими або є населенними пунктами, на територiї яких органи державної влади тимчасово 

не здiйснюють свої повноваження 

 Таким чином, подiї, що вiдбуваються на територiї обслуговування Товариства - 

Луганської областi, на протязi останнiх рокiв мають негативний вплив не тiльки на постачання 

природного газу, але й на безпеку експлуатацiї систем газопостачання. Товариство, як 

газотранспортне/газорозподiльне пiдприємство зобов'язане обслуговувати газопроводи, якi 

знаходяться в експлуатацiї, забезпечувати стале та безперебiйне газопостачання, контролювати 

та пiдтримувати безпеку газотранспортної системи. Фактично такi обставини та подiї 

створюють реальну загрозу для подальшого функцiонування АТ "Луганськгаз" на територiї  

Луганської областi, несуть всi ознаки надзвичайних i невiдворотних обставин, на якi Товариство 

нiяким чином не може вплинути та запобiгти. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

АТ "Луганськгаз" веде господарську дiяльнiсть за рахунок отриманих доходiв вiд розподiлу та 

постачання природного газу населенню, обслуговування систем газопостачання. Шляхи 

покращення лiквiдностi - зростання доходiв за рахунок збiльшення обсягiв реалiзацiї 

природного газу та тарифiв по лiцензiйованим видам дiяльностi, якi встановлюються 

Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Пiд час ведення фiнансово-господарської дiяльностi АТ "Луганськгаз" укладає господарськi 

договори з термiном дiї протягом звiтного року. Станом на кiнець звiтного перiоду 2019 р. не 

виконанi договори (контракти) вiдсутнi. 

 

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) 

До основних перспектив розвитку АТ <ЛУГАНСЬКГАЗ> належить:  

 - пiдвищення обсягу надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 

територiї обслуговування, в тому числi за рахунок встановлення для АТ "Луганськгаз" 

економiчно обгрунтованого тарифу на транспортування (розподiл) природного газу, який було 

розраховано Товариством у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства на рiвнi 2885,77 грн., 

за 1000 куб.м., забезпечення безаварiйного та безперебiйного газопостачання всiм категорiям 

споживачiв (i населенню, i бюджетнiй сферi, i промисловостi), якi розташованi на територiї 



Луганської областi. 

- використання отриманих та накопичених (збережених) коштiв на модернiзацiю виробництва: - 

модернiзацiя газових мереж, що включає ремонт та замiну газопроводiв; 

 - ремонт та придбання регуляторiв тиску; 

 - придбання та встановлення дублюючих вузлiв облiку газу на об'єктах крупних 

споживачiв природного газу, придбання приладiв модемного зв'язку та сучасних приладiв з 

пошуку витокiв газу. 

 Данi заходи дозволять АТ <Луганськгаз> реально зменшити розмiри (обсяги) 

комерцiйних втрат (розбалансу) нашого пiдприємства, нормативних втрат (НВ) i виробничо-

технологiчних витрат (ВТВ), за якi наше пiдприємство розраховується з ДК "Газ України" АК 

<Нафтогаз України> (фактично АТ <Луганськгаз> закуповує обсяги газу на НВ та ВТВ, а також 

за власнi кошти сплачує розмiри (обсяги) комерцiйних втрат). 

 

 - отримання прибутку, пiдвищення прибутковостi виробництва, збiльшення вартостi 

Товариства; 

 - забезпечення ефективного функцiонування i розвитку системи стiйкого забезпечення 

споживачiв природним та/або скрапленим газом; 

 - розвиток газового комплексу, збереження iснуючих i створення нових виробничо-

технiчних i технологiчних зв'язкiв;  

 - пiдвищення конкурентоспроможностi та рiвня надання послуг з розподiлу природного 

газу, технiчного рiвня газорозподiльної системи, освоєння нових ринкiв збуту продукцiї;  

 - ведення виробництва вiдповiдно до сучасних екологiчних норм i правил; 

    - вiдповiднiсть облiку дiяльностi Товариства мiжнародним стандартам та правилам аудиту. 

 Для досягнення зазначених цiлей Товариство забезпечує вирiшення наступних задач: 

 - забезпечення сучасних умов розподiлу  природного та/або скрапленого газу; 

 - створення дiєвих механiзмiв взаєморозрахункiв мiж пiдприємствами; 

 - органiзацiя безперебiйних товаропотокiв вiд виробникiв до кiнцевих споживачiв; 

 - забезпечення гарантованого самофiнансування i самокредитування в структурi iнвестування 

виробництва. 

  - здiйснення заходiв зi скорочення/лiквiдацiї заборгованостi по розрахунках за послуги з  

розподiлу i транспортування природного газу та мiнiмiзацiї ризикiв її утворення в подальшому; 

 - здiйснення заходiв по приведенню заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої 

заробiтної плати по промисловостi; 

 - виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 

 - здiйснення заходiв спрямованих на зменшення рiвня втрат природного газу та 

дотримання дисциплiни газоспоживання; 

 - виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку iнвестицiйної 

програми; 

 - виконання заходiв пов'язаних з використанням, експлуатацiєю та технiчним 

обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварiйної його 

експлуатацiї, у т.ч. щодо попередження нещасних випадкiв при використаннi газу у побутi; 

 - здiйснення заходiв, щодо збереження державного майна; 

 - пiдвищення ефективностi виробництва: 

 - збiльшення обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi iншої дiяльностi, 

 - забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економiчно-

об?рунтованого рiвня тарифiв на розподiл природного газу для забезпечення прибуткової 

дiяльностi пiдприємства; 

 - подальший розвиток та модернiзацiя газорозподiльних систем; 

 - покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 

 - виконання робiт по покращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та 

якiсне проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв; 



 - забезпечення належного проведення планово-технiчного обслуговування з метою 

недопущення порушення технiчних умов та правил безпеки; 

 - пiдвищення надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження 

нового обладнання та сучасних технологiй, засобiв телемеханiзацiї; 

 - покращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв та служб Товариства, пiдвищення 

ефективностi роботи iнженерно-технiчного персоналу; 

- надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У звiтному перiодi дослiджень та розробок не було. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Стабiльна робота газорозподiльної системи забезпечується комплексом заходiв, спрямованих на 

пiдтримку технiчного стану газопроводiв i споруд на них у справному станi.  

Так, для пiдтримки безаварiйної роботи системи газопостачання, забезпечення надiйного i 

безпечного газопостачання споживачiв згiдно iз затвердженими Планами розвитку 

газорозподiльної системи на 2016-2025 роки, 2017?2026 роки, 2018-2027 роки, 2019-2028 роки 

газорозподiльного пiдприємства АТ "Луганськгаз" протягом 2019 року було виконано наступнi 

заходи: 

 - реконструкцiю 0,29 км газопроводiв на суму 149719,55 грн; 

 - замiну 0,36 км газопроводiв на суму 194743,48 грн; 

 - кiльцювання 0,289 км газопроводiв на загальну суму 250861,31 грн; 

 - замiну 4 од. засувок на суму 14463,86 грн; 

 - капiтальний ремонт 9 од. ГК на суму 268562,58 грн; 

 - капiтальний ремонт 9 од. будiвель ГРП на загальну суму 407211,69 грн; 

 - замiну 74 од. анодних полiв на суму 4110274,02 грн; 

 - винос ГРП 1 од. ГРП на суму 26955,77 грн; 

 - замiну обладнання 3 од. ГРП на суму 261135,03 грн; 

 - замiну 16 од. СКЗ на суму 460232,51 грн; 

 - замiну 10 од. ШРП на загальну суму 876639,11 грн; 

 - капiтальний ремонт 12 од. машин на загальну суму 336822,91 грн; 

 - капiтальний ремонт 3 адмiнiстративних будiвель на загальну суму 417576,75 грн; 

 - придбали 51 од. приладiв дiагностики на загальну суму 320197 грн. 

 З метою недопущення аварiйних ситуацiй на газових мережах протягом 2019 року 

виконано заходiв з поточного ремонту на загальну суму 3 696,0 тис. грн. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬ

Не мають структури. Не мають персонального складу. 



НОЇ СИСТЕМИ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Наглядова Рада 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 
"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬ

НОЇ СИСТЕМИ 
"ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Голова Наглядової ради. 

Члени Наглядової ради. 

Персональний склад Наглядової ради 

Товариства було обрано загальними 

зборами акцiонерiв 23 квiтня 2019 року 
у кiлькостi 5-ти осiб в наступному 

складi: 

Винокуров Валерiй Вiкторович - 
представник акцiонера Товариства, 

юридичної особи - приватного 

акцiонерного товариства "ГАЗТЕК"; 
Ахметов Рустем Сафiуллович - 

представник акцiонера Товариства, 

юридичної особи - приватного 
акцiонерного товариства "ГАЗТЕК"; 

Швидкий Едуард Анатолiйович - 

представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи - приватного 

акцiонерного товариства "ГАЗТЕК"; 

Сабiров Ельдар Муллаханович - 
представник акцiонера Товариства, 

юридичної особи - Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМЕГА-
КАПIТАЛ"; 

Пташник Андрiй Юрiйович - 

представник акцiонера Товариства, 
юридичної особи - Акцiонерного 

товариства "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України". 
Протоколом засiдання Наглядової ради 

ПАТ "Луганськгаз" вiд 25.04.2019 р. № 

25/04-2019 було прийнято рiшення 
обрати Головою Наглядової ради 

Товариства Швидкого Едуарда 

Анатолiйовича - представника 
акцiонера Товариства, юридичної особи 

- Приватного акцiонерного товариства 
"ГАЗТЕК". 

Ревiзiйна комiсiя 

АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА 
"ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬ

НОЇ СИСТЕМИ 
"ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Голова Ревiзiйної комiсiї. 

Члени Ревiзiйної комiсiї. 

Персональний склад Ревiзiйної комiсiї 

Товариства було обрано Загальними 

зборами акцiонерiв (протокол № 23 вiд 
23 квiтня 2019 року) строком на 3 роки 

у кiлькостi 3-х осiб в наступному 

складi: 
Вовчук Лiля Петрiвна; 

Дорожинська Оксана Анатолiївна; 

Стельмах Олександра Вiкторiвна. 
Протоколом засiдання Ревiзiйної 

комiсiї АТ "Луганськгаз" вiд 25.04.2019 

р. № 25/04-2019 було прийнято рiшення 
обрати Головою Ревiзiйної комiсiї 

Товариства  Вовчук Лiлю Петрiвну.  

 

Правлiння 

АКЦIОНЕРНОГО 

Голова Правлiння. 

Члени Правлiння. 

Дiючий персональний склад Правлiння 

було призначено рiшеннями Наглядової 



ТОВАРИСТВА 

"ОПЕРАТОР 
ГАЗОРОЗПОДIЛЬ

НОЇ СИСТЕМИ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ" 

ради: 

Протокол вiд 23.12.2016 р. № 23/12-
2016: 

   Було обрано (призначено) з 

01.01.2017 року та строком на 3 (три) 
роки Правлiння Товариства у 

наступному складi: 

- Голова Правлiння Товариства - 
Петрина Iгор Володимирович 

- члени Правлiння Товариства: 
заступник Голови Правлiння з 

фiнансово-економiчних питань - 

Моiсеєнко Iван Євгенович, заступник 
Голови Правлiння з юридичних питань 

- Сєньков Євгенiй Iванович, заступник 

Голови Правлiння з економiчної 
безпеки - Бiлан Миколай Вiкторович, 

заступник Голови Правлiння з 

постачання та облiку газу - Власов 
Олександр Геннадiйович, заступник 

Голови Правлiння з комерцiйної 

дiяльностi та обслуговування клiєнтiв - 
Лабецька Наталiя Миколаївна; 

головний iнженер - Рибак Сергiй 

Володимирович. 
Протокол вiд 22.05.2018 р. №22/05-

2018 на строк до 31 грудня 2019 року 

на посаду Члена Правлiння - Першого 
заступника Голови Правлiння 

призначено Сосновика Юрiя 

Вiкторовича. 
Протоколом Наглядової ради вiд 

10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi 

змiною найменування Товариства були 
пiдтвердженi повноваження всiх членiв 

Правлiння. 

 

 



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 

Голова Правлiння 
Петрина Iгор 

Володимирович 
1971 вища 24 

АТ "НАК "Нафтогаз 

України", 20077720, 
Нацiональна акцiонерга 

компанiя "Нафтогаз 

України", головний фахiвець 
вiддiлу документального 

оформлення реалiзованого 

газу управлiння договiрної 
роботи та реалiзацiї 

природного газу 

департаменту реалiзацiї газу. 

01.01.2017, до 

31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Повноваження: Голова Правлiння: - 

органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння. - має право без довiреностi дiяти вiд iменi 
Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради, представляти 

Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та 

iноземними громадянами та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, договори (контракти тощо) 
вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, 

Наглядової ради, Загальних зборiв) в залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства. - вiдповiдає за ефективну 
дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядової радою та iншими органами Товариства; - має право 

надавати пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови Правлiння крiм 
повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них. - пiдписувати 

вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови (члена) Наглядової ради  Товариства 

вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. - пiдписувати Колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури 
осiб для призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях 

Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - 

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв 
позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому 

процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, 



оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi, якщо 

iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю вiдповiдного органу Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, 
Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної 

дiяльностi Товариства. Обов'язки: Голова Правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми 
документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях 

Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 
виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або 
бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за порушення покладених на нього 

обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. 

Оплата проводиться згiдно контракту, затвердженого Наглядовою радою Товариства, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 24 роки. Попередня посада:Нацiональна акцiонерга 

компанiя "Нафтогаз України", головний фахiвець вiддiлу документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної роботи та 

реалiзацiї природного газу департаменту реалiзацiї газу. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: головний фахiвець 
вiддiлу документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної роботи та реалiзацiї природного газу департаменту реалiзацiї газу 

Нацiональної акцiонерної компанiх "Нафтогаз України". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди 

фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною 
найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 

продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 

2 

Член Правлiння - 

Перший заступник 
Голови Правлiння 

Сосновик Юрiй Вiкторович 1974 вища 26 

АТ "Луганськгаз", 05451150, 

АТ "Луганськгаз"- Перший 
заступник Голови Правлiння. 

22.05.2018, до 

31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 22.05.2018 р. №22/05-2018) на 
строк до 31 грудня 2019 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. За виконання 

посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту, затвердженого Наглядовою радою. Повноваження: У разi тимчасової вiдсутностi Голови 

Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує Перший заступник Голови Правлiння або iнший заступник Голови 
Правлiння, призначений наказом Голови Правлiння Товариства. Перший заступник Голови Правлiння за вiдсутностi Голови Правлiння, має всi 

повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi 

вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Має право: - отримувати повну, достовiрну та 
своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi 

Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння 

(виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях 
Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження 

до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi 

отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв 
Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 



Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - 

особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та 
позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не 

використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Перший заступник Голови Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за 
збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного 

законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi 
Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на них обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi 

пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавством України. За виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно 
контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймав посади: липень 2005 - липень 2016: ПАТ "Донецькоблгаз", начальник вiддiлу, вересень 2016 - травень 2018: АТ "Луганськгаз", 

Перший заступник Голови Правлiння . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. 

Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх 

членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 
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Член Правлiння - 
Заступник Голови 

Правлiння з 

економiчної безпеки 

Бiлан Микола Вiкторович 1964 вища 38 

ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ 
ЗБУТ", 40268230, ТОВ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", 

директор. 

01.01.2017, до 

31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має право: - 
отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених 

повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi 

довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати 
з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - 

надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати 
дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння 

зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 
прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 

вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi 
голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих 



Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 38 
рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: начальник управлiння з правового забезпечення АТ "Луганськгаз", 

радник Голови Правлiння АТ "Луганськгаз", начальник юридичного управлiння АТ "Луганськгаз", провiдний фахiвець з фiнансово-економiчної 

безпеки вiддiлу економiчної безпеки АТ "Луганськгаз", тимчасово виконуючий обовя'зки начальника вiддiлу економiчної безпеки ПАТ 
"Луганськгаз", начальник Новопсковського мiжрайонного управлiння по експлуатацiї газового господарства - фiлiї АТ "Луганськгаз", директор 

ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. № 
10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради вiд 

24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 
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 Член Правлiння 

- Заступник Голови 
Правлiння з постачання 

та облiку газу 

Власов Олександр 
Геннадiйович 

1979 вища 22 

АТ "Луганськгаз", 05451150, 
АТ "Луганськгаз", начальник 

вiддiлу розрахункiв з 

юридичними та фiзичними 
особами. 

01.01.2017, до 
31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). Повноваження 
та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має право: - отримувати 

повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень 

самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої 
Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - надавати у 

письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння 

зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 
вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi 

голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих 
Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 22 

роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник служби облiку газу Краснодонського МРУЕГГ АТ "Луганськгаз", начальник 
управлiння реалiзацiї природного газу АТ "Луганськгаз", начальник управлiння облiку та балансiв АТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу 

розрахункiв з юридичними та фiзичними особами. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та 



не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради 

вiд 10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом 
Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 
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Член Правлiння - 

Заступник Голови 
Правлiння з фiнансово-

економiчних питань 

Моiсеєнко Iван Євгенович 1978 вища 19 

ТОВ "Слобiднафта", 

39443232, Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Слобiднафта", директор. 

01.01.2017, до 
31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має право: - отримувати 

повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень 
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої 

Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - надавати у 
письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння 
зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 
ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 
вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 

вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi 

голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 
збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 19 
рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта". Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на 

розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства 
були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на 

наступнi 3 роки. 
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Член Правлiння - 
Заступник Голови 

Правлiння з 

комерiцiйної дiяльностi 
та обслуговування 

клiєнтiв 

Лабецька Наталiя 

Миколаївна 
1984 вища 13 

АТ "Луганськгаз", 05451150, 

АТ "Луганськгаз", заступник 
Голови Правлiння з 

фiнансово-економiчних 

питань. 

01.01.2017, до 

31.12.2019 



Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). Повноваження 
та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має право: - отримувати 

повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень 

самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої 
Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - надавати у 

письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння 
зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним 

законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 
ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 

комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 
вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 

вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi 

голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 
збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 12 
рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: економiста з фiнансової роботи АТ "Луганськгаз", начальника вiддiлу бюджетування та 

контролю АТ "Луганськгаз", заступника Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi 

повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 
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Член Правлiння - 

Заступник Голови 
Правлiння з юридичних 

питань 

Сєньков Євген Iванович 1978 вища 21 

АТ "Луганськгаз", 05451150, 

Радник Голови Правлiння з 
юридичних питань АТ 

"Луганськгаз". 

01.01.2017, до 
31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства  (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має право: - отримувати 

повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень 
самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої 

Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання; - надавати у 
письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 



вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння 

зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним 
законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи 
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 
вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi 

голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 
збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих 

Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату згiдно контракту, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 21 
рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи юридичного 

управлiння АТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. - начальник юридичного управлiння АТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - червень 

2016 р. - перший заступник директора юридичного департаменту АТ "Концерн Стирол"; червень 2016 р. - листопад 2016 р. - радник Голови 
Правлiння з юридичних питань АТ "Луганськгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не 

займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 

10.06.2019 р. № 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом 
Наглядової ради вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 
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Головний бухгалтер 
Кирюхiна Ольга 
Олександрiвна 

1974 вища 26 

ДПI у м. Луганську у 

Луганськiй областi, 39591445, 

ДПI у м. Луганську у 
Луганськiй областi, радник 

податкової та митної справи 

3 рангу. 

26.08.2015, 
безстроково 

Опис: 
Призначена на посаду вiдповiдно до наказу Голови правлiння № 111-ОС вiд 26.08.2015 року Повноваження: Головний бухгалтер - забезпечує 

ведення бухгалтерського та податкового облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", податковим кодексом України, з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї 

оброблення облiкових даних. - органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського та у податковому 

облiку всiх господарських операцiй. Має право: - дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах 
зi структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших питань. - в межах своєї компетенцiї пiдписувати та 

вiзувати документи. - самостiйно вести листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з питань, якi 

належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника пiдприємства. - вносити на розгляд голови правлiння ПАТ "Луганськгаз" 
пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю. - вносити пропозицiї головi правлiння ПАТ 

"Луганськгаз": про притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення 

працiвникiв, що вiдзначилися. - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi 
пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. - вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та 

документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов'язкiв. - вказiвки i розпорядження головного бухгалтера по питанню бухгалтерського 



облiку, фiнансової, статистичної, оперативної звiтностi та контролю обов'язкове для всiх пiдроздiлiв i фiлiй АТ "Луганськгаз". - подання про 

призначення, переведення та звiльнення з займаних посад головних бухгалтерiв фiлiй, працiвникiв бухгалтерської служби, матерiально-
вiдповiдальних осiб. Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть: - за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язкiв, що 

передбаченi цiєю посадовою iнструкцiєю, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю. - за правопорушення, скоєнi в процесi 

здiйснення своєї дiяльностi, - в межах, визначених чинним адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством України. - за завдання 
матерiальної шкоди - в межах, визначених чинним цивiльним законодавством та законодавством про працю України. За виконання посадових 

обов'язкiв отримує оплату вiдповiдно до строкового трудового договору затвердженого Головою правлiння. Винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймала посаду: радника податкової та 
митної справи 3 рангу ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 

не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
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Голова Наглядової ради 
Швидкий Едуард 

Анатолiйович 
1971 вища 28 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 
Iнформацiя вiдсутня. 

23.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 
(протокол № 23) як представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 31815603. Протоколом 

засiдання Наглядової ради АТ "Луганськгаз" вiд 25.04.2019 р. № 25/04-2019 було прийнято рiшення обрати посадову особу Головою Наглядової 

ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового 

договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю щодо 

обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 
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Член Наглядової ради 
Винокуров Валерiй 

Вiкторович 
1976 вища 23 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 

Iнформацiя вiдсутня. 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 
(протокол № 23) як представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 31815603. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, 
в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою 

особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.  
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Член Наглядової ради 
Ахметов Рустем 

Сафiуллович 
1967 вища 27 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 
Iнформацiя вiдсутня. 

23.04.2019, 3 
роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 
(протокол № 23) як представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 31815603. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, 
в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою 

особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

12 Член Наглядової ради Сабiров Ельдар 1967 вища 29 Iнформацiя вiдсутня, д/н, 23.04.2019, 3 



Муллаханович Iнформацiя вiдсутня. роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 

(протокол № 23) як представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМЕГА-КАПIТАЛ", код 

35488730. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та обов'язки 
посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового 

договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю щодо 

обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 
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Член Наглядової ради Пташник Андрiй Юрiйович 1985 вища 12 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 

Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз 
України", заступник 

начальника вiддiлу. 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 
(протокол № 23) як представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз 

України", код 20077720. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-
правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. 

14 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Вовчук Лiля Петрiвна 1972 вища 26 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 

Iнформацiя вiдсутня. 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 

(протокол № 23). Протоколом засiдання Ревiзiйної комiсiї АТ "Луганськгаз" вiд 25.04.2019 р. № 25/04-2019 було прийнято рiшення обрати 
посадову Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком 

на 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата 

проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних 
даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 
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Член Ревiзiйної комiсiї 
Стельмах Олександра 

Вiкторiвна 
1971 вища 31 

Iнформацiя вiдсутня, д/н, 

Iнформацiя вiдсутня. 

23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 

(протокол № 23). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-
правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю 

щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

16 
Член Ревiзiйної комiсiї 

Дорожинська Оксана 
Анатолiївна 

1971 вища 31 
Iнформацiя вiдсутня, д/н, 

Iнформацiя вiдсутня. 
23.04.2019, 3 

роки 

Опис: 



Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами акцiонерiв АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 23.04.2019 р. 

(протокол № 23). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано строком на 3 роки. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-

правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття персональних даних не надана. Iнформацiєю 

щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

17 

Член Правлiння - 

Головний iнженер 

Рибак Сергiй 

Володимирович 
1967 вища 35 

АТ "Луганськгаз", 05451150, 

АТ "Луганськгаз"- Перший 

заступник Голови Правлiння 
- Головний iнженер 

01.01.2017, до 

31.12.2019 

Опис: 
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол № 23/12-2016 вiд 23.12.2016 р.). 
Повноваження:Член правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх 

функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi 

Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в 
обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з пiдготовленими до засiдання 

матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний 
напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж  членами 

Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 
Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за 

запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 
Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 

Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також 

за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 
рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв 

Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього 

обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. 
За виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй 

формi, не отримує. Стаж роботи 35 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: заступника начальника виробничо - 

технiчного вiддiлу, провiдного фахiвця з фiнансово - економiчної безпеки, провiдного фахiвця з технiчних систем безпеки вiддiлу економiчної 
безпеки; т.в.о. Головного iнженера. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад 

на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Протоколом Наглядової ради вiд 10.06.2019 р. 

№ 10/06-2019 у зв'язку зi змiною найменування Товариства були пiдтвердженi повноваження всiх членiв Правлiння. Протоколом Наглядової ради 
вiд 24.12.2019 р. № 24/12-2019 продовжено повноваження на наступнi 3 роки. 

 



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 

Голова Правлiння Петрина Iгор Володимирович 0 0 0 0 

Член Правлiння - Перший 

заступник Голови Правлiння 

Сосновик Юрiй Вiкторович 0 0 0 0 

Член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння з 

економiчної безпеки 

Бiлан Микола Вiкторович 0 0 0 0 

 Член Правлiння - 

Заступник Голови Правлiння 

з постачання та облiку газу 

Власов Олександр Геннадiйович 3 0,000041 3 0 

Член Правлiння - Заступник 
Голови Правлiння з 

фiнансово-економiчних 

питань 

Моiсеєнко Iван Євгенович 0 0 0 0 

Член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння з 

комерiцiйної дiяльностi та 
обслуговування клiєнтiв 

Лабецька Наталiя Миколаївна 0 0 0 0 

Член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння з 
юридичних питань 

Сєньков Євген Iванович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Кирюхiна Ольга Олександрiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Швидкий Едуард Анатолiйович 1 0,000013 1 0 

Член Наглядової ради Винокуров Валерiй Вiкторович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Ахметов Рустем Сафiуллович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Сабiров Ельдар Муллаханович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Пташник Андрiй Юрiйович 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Вовчук (Супрун) Лiля Петрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Стельмах Олександра Вiкторiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Дорожинська Оксана Анатолiївна 0 0 0 0 

Член Правлiння - Головний 

iнженер 

Рибак Сергiй Володимирович 747 0,010228 747 0 



 



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

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Виплата будь-яких винагород або компенсацiй посадовим особам Товариства здiйснюється в 

порядку встановленому Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями про вiдповiднi органи 

та умовами трудових договорiв (контрактiв).  Винагороди або компенсацiї посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення не надавались. 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

До основних перспектив розвитку АТ <ЛУГАНСЬКГАЗ> належить:  

 - пiдвищення обсягу надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй 

територiї обслуговування, в тому числi за рахунок встановлення для АТ "Луганськгаз" 

економiчно обгрунтованого тарифу на транспортування (розподiл) природного газу, який було 

розраховано Товариством у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства на рiвнi 2885,77 грн., 

за 1000 куб.м., забезпечення безаварiйного та безперебiйного газопостачання всiм категорiям 

споживачiв (i населенню, i бюджетнiй сферi, i промисловостi), якi розташованi на територiї 

Луганської областi. 

- використання отриманих та накопичених (збережених) коштiв на модернiзацiю виробництва: - 

модернiзацiя газових мереж, що включає ремонт та замiну газопроводiв; 

 - ремонт та придбання регуляторiв тиску; 

 - придбання та встановлення дублюючих вузлiв облiку газу на об'єктах крупних 

споживачiв природного газу, придбання приладiв модемного зв'язку та сучасних приладiв з 

пошуку витокiв газу. 

 Данi заходи дозволять АТ <Луганськгаз> реально зменшити розмiри (обсяги) 

комерцiйних втрат (розбалансу) нашого пiдприємства, нормативних втрат (НВ) i виробничо-

технологiчних витрат (ВТВ), за якi наше пiдприємство розраховується з ДК "Газ України" АК 

<Нафтогаз України> (фактично АТ <Луганськгаз> закуповує обсяги газу на НВ та ВТВ, а також 

за власнi кошти сплачує розмiри (обсяги) комерцiйних втрат). 

 

 - отримання прибутку, пiдвищення прибутковостi виробництва, збiльшення вартостi 

Товариства; 

 - забезпечення ефективного функцiонування i розвитку системи стiйкого забезпечення 

споживачiв природним та/або скрапленим газом; 

 - розвиток газового комплексу, збереження iснуючих i створення нових виробничо-

технiчних i технологiчних зв'язкiв;  

 - пiдвищення конкурентоспроможностi та рiвня надання послуг з розподiлу природного 

газу, технiчного рiвня газорозподiльної системи, освоєння нових ринкiв збуту продукцiї;  

 - ведення виробництва вiдповiдно до сучасних екологiчних норм i правил; 

    - вiдповiднiсть облiку дiяльностi Товариства мiжнародним стандартам та правилам аудиту.  

 Для досягнення зазначених цiлей Товариство забезпечує вирiшення наступних задач: 

 - забезпечення сучасних умов розподiлу  природного та/або скрапленого газу; 

 - створення дiєвих механiзмiв взаєморозрахункiв мiж пiдприємствами; 

 - органiзацiя безперебiйних товаропотокiв вiд виробникiв до кiнцевих споживачiв; 

 - забезпечення гарантованого самофiнансування i самокредитування в структурi iнвестування 

виробництва. 

  - здiйснення заходiв зi скорочення/лiквiдацiї заборгованостi по розрахунках за послуги з  

розподiлу i транспортування природного газу та мiнiмiзацiї ризикiв її утворення в подальшому; 

 - здiйснення заходiв по приведенню заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої 

заробiтної плати по промисловостi; 

 - виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 

 - здiйснення заходiв спрямованих на зменшення рiвня втрат природного газу та 

дотримання дисциплiни газоспоживання; 

 - виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку iнвестицiйної 

програми; 

 - виконання заходiв пов'язаних з використанням, експлуатацiєю та технiчним 

обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварiйної його 



експлуатацiї, у т.ч. щодо попередження нещасних випадкiв при використаннi газу у побутi;  

 - здiйснення заходiв, щодо збереження державного майна; 

 - пiдвищення ефективностi виробництва: 

 - збiльшення обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi iншої дiяльностi, 

 - забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економiчно-

об?рунтованого рiвня тарифiв на розподiл природного газу для забезпечення прибуткової 

дiяльностi пiдприємства; 

 - подальший розвиток та модернiзацiя газорозподiльних систем; 

 - покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 

 - виконання робiт по покращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та 

якiсне проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв; 

 - забезпечення належного проведення планово-технiчного обслуговування з метою 

недопущення порушення технiчних умов та правил безпеки; 

 - пiдвищення надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження 

нового обладнання та сучасних технологiй, засобiв телемеханiзацiї; 

 - покращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв та служб Товариства, пiдвищення 

ефективностi роботи iнженерно-технiчного персоналу; 

- надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Основними напрямками розвитку АТ "Луганськгаз" є:  

1. Здiйснення заходiв зi скорочення/лiквiдацiї заборгованостi по розрахунках за природний газ i 

послуги з його розподiлу i транспортування та мiнiмiзацiї ризикiв її утворення в подальшому; 

2. Здiйснення заходiв по приведенню заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої 

заробiтної плати по промисловостi; 

3. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 

4. Здiйснення заходiв спрямованих на зменшення рiвня втрат природного газу та дотримання 

дисциплiни газоспоживання; 

5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку iнвестицiйної програми; 

6. Виконання заходiв пов'язаних з використанням, експлуатацiєю та технiчним обслуговуванням 

державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварiйної його експлуатацiї, у т.ч. щодо 

попередження нещасних випадкiв при використаннi газу у побутi; 

7. Здiйснення заходiв, щодо збереження державного майна; 

8. Пiдвищення ефективностi виробництва: 

- збiльшення обсягiв реалiзованих послуг та рентабельностi iншої дiяльностi, 

- забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економiчно-об?рунтованого рiвня 

тарифiв на розподiл природного газу для забезпечення прибуткової дiяльностi пiдприємства; 

9. Подальший розвиток та модернiзацiя газорозподiльних систем; 

10. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 

11. Виконання робiт по покращенню експлуатацiї газопроводiв i споруд на них, своєчасне та 

якiсне проведення поточного та капiтального ремонтiв основних фондiв; 

12. Забезпечення належного проведення планово-технiчного обслуговування з метою 

недопущення порушення технiчних умов та правил безпеки; 

13. Пiдвищення надiйностi та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового 

обладнання та сучасних технологiй, засобiв телемеханiзацiї. 

14. Покращення програмного забезпечення всiх вiддiлiв та служб Товариства, пiдвищення 

ефективностi роботи iнженерно-технiчного персоналу. 

 

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: 



Деривативи протягом звiтного року не укладались. Правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

протягом звiтного року не було. 

 

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 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

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

ризику грошових потоків 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Принципи (кодекс) корпоративного управлiння вiдсутнi, тому що Товариство не затверджувало 

вiдповiдних принципiв (кодексу). 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Рiшення щодо застосування кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншого кодексу корпоративного управлiння протягом звiтного року 

Товариством не приймалось. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

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 
Додаткової iнформацiї немає. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 98,780671 

Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв (надалi - ЗЗА) вiдбулися 23.04.2019 р. 

Проведення ЗЗА було iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства, яка сформувала 

порядок денний. Наглядова рада Товариства рiшенням вiд 08 квiтня 2019 року 
протокол № 08/04-2019 затвердила порядок денний Зборiв та проекти рiшень  по 

питанням порядку денного Зборiв. Порядок денний та додатковi  проекти рiшень 
з питань, включених до порядку денного з урахуванням пропозицiй акцiонерiв, 

було розмiщено на веб-сторiнцi Товариства в мережi Iнтернет. Вiд ПАТ "НАК 

"Нафтогаз України", ПрАТ "ГАЗТЕК" та ТОВ "ОМЕГА-КАПIТАЛ" надiйшли 
пропозицiї по кандидатурам до складу Наглядової ради Товариства. На ЗЗА 

розглядалися наступнi питання: 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 



Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. 

4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 
5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення 

за наслiдками його розгляду. 

6. Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 
7. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2018 

року. 
8. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк. 

9. Про змiну типу та найменування Товариства. 

10. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї. 

11. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову 

раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у новiй 
редакцiї. 

12. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. 

13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладається  з членами 

(в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка 

уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з 
членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 

15. Про погодження вчинених Товариством значних правочинiв. 

16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 
17. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть. 

18. Про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
19. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

20. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

21. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладається з членами (в 
т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка 

уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори з 

членами (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства. По 1-му питанню порядку 
денного вирiшили: 1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в наступному складi: 

- Лабецька Наталiя Миколаївна - Голова Лiчильної комiсiї; 
- Ткаченко Катерина Вiкторiвна - член Лiчильної комiсiї; 

- Власова Олена Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї; 

- Пехота Павло Миколайович- член Лiчильної комiсiї. 
2. Повноваження обраної Лiчильної комiсiї дiють до закiнчення цих Загальних 

зборiв Товариства. По 2-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Обрати 

Головою Загальних зборiв Товариства - Кришталя Олександра Володимировича; 
2. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Андрєєва Артема 

Миколайовича. По 3-му питанню порядку денного вирiшили: Затвердити порядок 

(регламент) проведення Загальних зборiв Товариства. По 4-му питанню порядку 
денного вирiшили: 1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 2. 

Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовiльною. По 5-му питанню 

порядку денного вирiшили: 1. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 
Товариства за 2018 рiк. 2. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства 

задовiльною. По 6-му питанню порядку денного вирiшили: Затвердити рiчний 

звiт та баланс Товариства за 2018 рiк. По 7-му питанню порядку денного 
вирiшили: У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи 

Товариства у 2018 роцi дивiденди не нараховувати. По 8-му питанню порядку 

денного вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 



рiк. По 9-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Змiнити тип Товариства з 

публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. 
2. Змiнити найменування Товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> на 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ОПЕРАТОР  ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
<ЛУГАНСЬКГАЗ>, скорочене найменування ПАТ <ЛУГАНСЬКГАЗ> на АТ 

<ЛУГАНСЬКГАЗ>. 

3. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 
обов'язки  (з правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому 

чинним законодавством України, здiйснити дiї та вжити всiх iнших необхiдних 
заходiв, пов'язаних зi змiною  найменування Товариства.  По 10-му питанню 

порядку денного вирiшили: 1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства 

та затвердити Статут Товариства  в новiй редакцiї. 2. Уповноважити Голову та 
Секретаря Загальних зборiв Товариства  пiдписати Статут Товариства в новiй 

редакцiї, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 3. Доручити Головi 

правлiння Товариства або особi, що виконує його обов'язки (з правом 
передоручення iншим особам) здiйснити державну реєстрацiю Статуту 

Товариства в новiй редакцiї, затвердженої цими Загальними зборами Товариства. 

По 11-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Внести змiни та доповнення до 
Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства та затвердити Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. 2. Уповноважити 
Голову та Секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати Положення про 

Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, 

затвердженi  цими Загальними зборами Товариства, в новiй редакцiї. По 12-му 
питанню порядку денного вирiшили: 1. Припинити повноваження членiв (в т.ч. 

Голови) Наглядової ради Товариства. 2. Вважати повноваження членiв (в т.ч. 

Голови) Наглядової ради Товариства, що дiяли на момент проведення  цих 
Загальних зборiв Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рiшення 

Загальними зборами Товариства. По 13-му питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати Наглядову раду Товариства у складi: 
1. Пташник Андрiй Юрiйович - представник акцiонера Товариства, юридичної 

особи - Публiчне акцiонерне товариство <Нацiональна акцiонерна компанiя 

<Нафтогаз України>; 
2. Сабiров Ельдар Муллаханович - представник акцiонера Товариства, юридичної 

особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <ОМЕГА- КАПIТАЛ>; 

3. Ахметов Рустем Сафiуллович - представник акцiонера Товариства, юридичної 
особи - Приватне акцiонерне товариство <ГАЗТЕК>; 

4. Швидкий Едуард Анатолiйович - представник акцiонера Товариства, 

юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство <ГАЗТЕК>; 
5. Винокуров Валерiй Вiкторович - представник акцiонера Товариства, юридичної 

особи - Приватне акцiонерне товариство <ГАЗТЕК>. По 14-му питанню порядку 

денного вирiшили: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами (в 
т.ч. Головою)  Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Голову правлiння 

Товариства або особу, що виконує його обов'язки пiдписати  вiд iменi Товариства 

цивiльно-правовi договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради 
Товариства вiдповiдно до Статуту Товариства, внутрiшнiх положень Товариства 

та цього рiшення. По 15-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Схвалити 

(погодити) укладенi Товариством з ТОВ <Енергомонтаж-21> (ЕIС код 
56Х930000008560Р) укладену до договору купiвлi-продажу природного газу вiд 

29.09.2017 р. № 2/0902 додаткову угоду вiд 21.05.2018р. № 13. 

2. Схвалити (погодити) укладенi Товариством з ПП <Некст Ойл Трейд> (ЕIС код 
56Х9300000075205) укладенi до договору купiвлi-продажу природного газу вiд 

17.11.2016 р. № НТ/ЛГ-01 додатковi угоди вiд 24.04.2018 р. № 23 НТ/ЛГ-01, вiд 

25.05.2018 р. № 24 НТ/ЛГ-01, вiд 25.06.2018 р. № 25 НТ/ЛГ-01, вiд 26.07.2018 р. 



№ 26 НТ/ЛГ-01, вiд 31.07.2018 р. № 27 НТ/ЛГ-01, вiд 28.08.2018 р. № 28 НТ/ЛГ-

01, вiд 29.10.2018 р. № 29 НТ/ЛГ-01, вiд 13.11.2018 р. № 31 НТ/ЛГ-01, вiд 
28.11.2018 р. № 32. 

3. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ <ЕРУ ТРЕЙДIНГ> (ЕIС 

код 24XERUTRADING-O) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 
20.09.2018 р. № ЕРУ-ЛГ/0918 та додаткову угоду до нього вiд 20.09.2018 р. № 1. 

4. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ <ГЕФЄСТ ЛТД> (ЕIС код 

56Х930000010430Z) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 23.07.2018 р. № 
ГФ-ЛГ/0718 та додатковi угоди до нього вiд 30.08.2018 р. № 1, вiд 29.11.2018 р. № 

2. 
5. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ <ГАЗ ТРАНС ПРЕМIУМ> 

(ЕIС код 56Х930000010750Н) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 

20.11.2018 р. № ГТП-ЛГ/1118 та додатковi угоди до нього вiд 26.11.2018 р. № 1, 
вiд 21.12.2018 р. № 2. 

По 16-му питанню порядку денного вирiшили: Забезпечити надання послуг з 

розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого 
попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного 

року з дати прийняття цього рiшення договорiв та додаткових угод до укладених 

договорiв на: 
 - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 3 000 000 

000,00 грн. (три мiльярди гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану 

вартiсть; 
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 300 000 000,00 

грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану 

вартiсть; 
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 1 

150 000 000,00 грн. (один мiльярд сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) без 

урахування податку на додану вартiсть; 
- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартiстю 2 

500 000 000,00 грн. (два мiльярди п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) без 

урахування податку на додану вартiсть. 
По 17-му питанню порядку денного вирiшили: 1. З метою надання послуг з 

розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування попередньо 

надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати 
прийняття цього рiшення договорiв на транспортування природного газу з 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ <УКРТРАНСГАЗ> (iдентифiкацiйний код 

30019801) граничною сукупною вартiстю 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв 
гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану вартiсть. 

 2. З метою надання послуг з постачання природного газу на лiцензованiй 

територiї обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством 
протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на 

закупiвлю природного газу з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ <НАФТОГАЗ УКРАЇНИ> 
(iдентифiкацiйний код 20077720) граничною сукупною вартiстю 3 000 000 000,00 

грн. (три мiльярди гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану 

вартiсть. 
По 18-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Схвалити (погодити) укладенi 

Товариством з ПАТ НАК <Нафтогаз України> (ЕIС код 56Х9300000003502) 

договори купiвлi-продажу природного газу вiд 08.10.2018 р. № 18-328-Н (та 
додатковi угоди до нього вiд 23.10.2018 р. № 1, вiд 25.10.2018 р. № 2), вiд 

08.10.2018 р. № 18-329-РО (та додатковi угоди до нього вiд 23.10.2018 р. № 1, вiд 

25.10.2018 р. № 2), вiд 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додатковi угоди до нього вiд 
27.11.2018 р. № 1, вiд 02.01.2019 р. № 2, вiд 24.01.2019 р. № 3), вiд 14.11.2018 р. 

№ 18-529-РО (та додатковi угоди до нього вiд 27.11.2018 р. № 1, вiд 02.01.2019 р. 

№ 2, вiд 24.01.2019 р. № 3); до договору вiд 03.10.2017 р. № 17-428-Н додатковi 



угоди вiд 11.06.2018 р. № 3, вiд 06.08.2018 р. № 4, вiд 10.09.2018 р. № 5, до 

договору вiд 14.04.2017 р. № 17-429-РО додатковi угоди вiд 11.06.2018 р. № 2, вiд 
06.08.2018 р. № 3, вiд 10.09.2018 р. № 4. 

2. Схвалити (погодити) подовження дiї на 2016-2018 роки укладених Товариством 

з АТ <Укртрансгаз> (ЕIС код 21Х0000000013279) договорiв на транспортування 
природного газу магiстральними трубопроводами вiд 28.09.2011 року № 

1109001156/П28, вiд 27.09.2011 № 1109011060/Н28, вiд 27.09.2011 № 

1109011109/Б28 вiдповiдно до iстотних умов зазначених договорiв i додаткових 
угод до них. 

По 19-му питанню порядку денного вирiшили: 1. Припинити повноваження 
членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

2. Вважати повноваження членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства, що 

дiяли на момент проведення  цих Загальних зборiв Товариства, припиненими з 
моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства. 

По 20-му питанню порядку денного вирiшили: Обрати Ревiзiйну комiсiю 

Товариства у складi: 
1. Дорожинська Оксана Анатолiївна; 

2. Вовчук Лiлiя Петрiвна;  

3. Стельмах Олександра Вiкторiвна. 
По 21-му питанню порядку денного вирiшили: 11. Затвердити умови цивiльно-

правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

2. Уповноважити Голову правлiння Товариства або особу, що виконує його 
обов'язки пiдписати вiд iменi Товариства цивiльно-правовий договiр з членом (в 

т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень 

Товариства та цього рiшення. 

 

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) Додаткової iнформацiї немає. 

 

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 

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) 

Про змiну типу акцiонерного товариства з публiчного на 

приватне, про змiну назви акцiонерного товариства, про внесення 

змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову 

раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом 

затвердження їх у новiй редакцiї. 

 

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 річних 

(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 

Швидкий Едуард Анатолiйович  X 



Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Винокуров Валерiй Вiкторович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Ахметов Рустем Сафiуллович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Сабiров Ельдар Муллаханович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Пташник Андрiй Юрiйович  X 

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 

Протягом звiтного перiоду на засiданнях Наглядової Ради 

розглянутi наступнi питання щодо: 

-- затвердження фiнансового плану Товариства (основних 

фiнансових показникiв) та виробничної програми (щомiсячне); 

- розгляду проекту фiнансового плану та виробничої програми 

Товариства (основних фiнансових показникiв) на 2020 рiк 

- обрання (затвердження) незалежного аудитора для проведення 

аудиту та надання висновку стосовно фiнансової звiтностi 

Товариства за 2018 рiк, затвердження умов договору з ним та 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

- затвердження рiчної iнформацiї Товариства за 2018 рiк з метою 

дотримання умов дiючого законодавства щодо розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; 

- рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства (Затвердження проекту порядку денного Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; визначення дати складання 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; визначення дати 

складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах акцiонерiв Товариства; затвердження проектiв 

рiшень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; затвердження форми iнформацiйного 

повiдомлення акцiонерiв Товариства про проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства та спосiб його надсилання 

акцiонерам; призначення особи, яка скликає Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства; призначення реєстрацiйної комiсiї 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; призначення Тимчасової 

лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

затвердження змiн до проектiв рiшень з питань порядку денного 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердження форми i 

тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства); 

- у зв'язку зi змiною найменування Товариства вирiшено питання 

щодо пiдтвердження повноважень Голови та членiв Правлiння 

Товариства, а також секретаря Наглядової ради Товариства та 



затвердження змiн до умов контрактiв з Головою та членами 

Правлiння Товариства, а також секретарем Наглядової ради 

Товариства; 

- затвердження щоквартальної та рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Луганськгаз Збут>; 

- погодження правочинiв; 

- змiни найменування фiлiй Товариства та внесення змiн та 

доповнень до Положень про фiлiї Товариства шляхом 

затвердження їх в новiй редакцiї; 

- затвердження змiн до органiзацiйної структури Товариства 

метою, якої було покращення рiвня обслуговування клiєнтiв; 

- визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту 

Компанiї та затвердження перелiку страхових компанiй з якими 

Товариство може вступати у правовiдносини; 

- покладення функцiй комiтету з питань аудиту, що встановленi 

Законом України <Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть> №2258-VIII вiд 21.12.2017 р., на Ревiзiйну Комiсiю 

АТ <Луганськгаз>; 

- у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень - припинення 

(вiдкликання) повноважень та обрання Голови та членiв 

Правлiння Товариства; 

- затвердження умов контрактiв з Головою та членами Правлiння 

Товариства. 

 

На засiданнях Наглядової ради розглядались щоквартальнi 

фiнансовi показники дiяльностi Товариства, здiйснювався аналiз 

виробничої i фiнансової дiяльностi пiдприємства. 

                            

Особлива увага була придiлена вирiшенню наступних проблем, 

зокрема: 

- пiдвищенню позитивного результату господарської дiяльностi 

Товариства; 

-   врегулюванню дебiторської заборгованостi зi споживачами; 

- врегулювання кредиторської заборгованостi з постачальниками 

природного газу; 

- скороченню обсягу втрат природного газу; 

- своєчасностi i повнотi розрахункiв за природний газ. 

 

Вся отримана iнформацiя пiсля вiдповiдного аналiзу 

використовувалася для надання вiдповiдних рекомендацiй 

Правлiнню Товариства. 

 

Для розширення виробничих можливостей i забезпечення 

необхiдного рiвня якостi та надiйностi робiт i послуг 

реалiзуються програми по: 

- автоматизацiї виробничої i управлiнської дiяльностi - ТIС 

(технiко iнформацiйна система), що забезпечує вимоги 

промислової безпеки при експлуатацiї об'єктiв системи 

газопостачання (газових мереж, їх технiчного обладнання i iнших 

об'єктiв); 

- розробленню єдиної iнформацiйної бази даних газопроводiв та 



споруд на них (геоiформацiйна система) з метою внесення до неї 

даних та iнформацiї про всi об'єкти системи газопостачання, 

пiдвищенню контролю за виконанням рiчних виробничих планiв 

по експлуатацiї системи газопостачання, скороченню часу для 

збору звiтних даних i оформлення звiтної документацiї, 

пiдвищення ефективностi взаємодiї пiдроздiлiв i служб 

Товариства при взаємному використаннi i обмiнi 

iнформацiйними ресурсами; 

- автоматизацiї системи облiку аварiйних заявок; 

- запровадженню електронного паспорту пiдприємства (вiдомостi 

про наявне майно Товариства в електронному виглядi); 

- розроблення технологiчних карт при виконання робiт з 

експлуатацiї системи газопостачання;   

- пiдвищенню технiчного рiвня виробництва шляхом 

запровадження засобiв телеметрiї на газорегуляторних пунктах та 

станцiях катодного захисту; 

- використанню систем GPS - монiторингу автотранспорту. 

Зазначенi програми впроваджуються з метою скорочення витрат 

пiдприємства та використання нових енергозберiгаючих 

технологiй.  

-   врегулюванню дебiторської заборгованостi зi споживачами; 

- врегулювання кредиторської заборгованостi з постачальниками 

природного газу; 

- скороченню обсягу втрат природного газу; 

- своєчасностi i повнотi розрахункiв за природний газ. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту X  

Вовчук Лiля Петрiвна - 

Голова ревiзiйної комiсiї; 

Дорожинська Оксана 

Анатолiївна - член 

ревiзiйної комiсiї; 

Стельмах Олександра 

Вiкторiвна - член 

ревiзiйної комiсiї 

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) Додаткової iнформацiї немає  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Додаткової iнформацiї немає. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

Функцiї комiтету з питань аудиту покладенi на ревiзiйну комiсiю. 



та ефективності 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Вiдповiдно до законодавства України наглядова рада  

акцiонерного товариства є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї контролює та 

регулює дiяльнiсть виконавчого органу.  Протоколом Загальних 

зборiв акцiонерiв № 23 вiд 23.04.2019 р. робота Наглядової ради 

за 2018 рiк визнана задовiльною. Оцiнка роботи Наглядової ради 

за 2019 рiк буде проведена на загальних зборах акцiонерiв 

Товариства, якi призначенi на 29.04.2020 р. 

 

 

 

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) 

Члени Наглядової ради здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно 

до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства. 

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) 

Наглядова рада АТ "Луганськгаз" у повному складi була обрана 

Загальними зборами акцiонерiв АТ "Луганськгаз" 23.04.2019 р. 

(протокол № 23). 

 

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) Додаткової iнформацiї немає. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Петрина Iгор 

Володимирович 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 



вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Сосновик Юрiй 

Вiкторович 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Рибак Сергiй 

Володимирович 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 



своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Бiлан Микола Викторович Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 



вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Власнов Олександр 

Геннадiйович 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 



роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Моiсеєнко Iван Євгенович Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 



Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Лабецька Наталiя 

Миколаївна 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 



iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 

неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

Сєньков Євген Iванович Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та 

своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання 

своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та 

у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi 

Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, 

виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та 

голосувати з питань порядку денного на засiданнях Правлiння; - 

вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до 

порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi 

зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям 

роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних 

пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - 

дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової 

ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй 

Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе 

вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його 



неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну 

ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства 

України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття 

рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти 

рiшення, утримались або не брали участi у голосуваннi, яке 

призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за 

збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); 

- за порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, 

завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом 

України. 

 

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 

Засiдання Правлiння проводились кожного мiсяця протягом 

звiтного року. Протягом звiтного перiоду на засiданнях 

Правлiння розглянутi наступнi питання щодо: 

- попереднього надання Головi Правлiння згоди на вчинення 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх 

предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

- розгляд питань про виплату одноразових премiй працiвникам 

робочих спецiальностей АТ "Луганськгаз"; 

- про виплату матерiальної допомоги при укладаннi шлюбу 

згiдно колективного договору; 

- про виплату матерiальної допомоги у разi смертi близького 

родича згiдно колективного договору; 

- виплату матерiальної допомоги на поховання робiтника згiдно 

колективного договору; 

- щодо виплати одноразової премiї за якiсне та оперативне 

виконання особливо важливого завдання згiдно колективного 

договору; 

- про виплату матерiальної допомоги на лiкування працiвника 

згiдно колективного договору; 

- щодо затвердження проектiв "Положення про оплату працi АТ 

"Луганськгаз" та "Правил внутрiшнього трудового розпорядку 

для працiвникiв АТ "Луганськгаз". 

- про переведення роботи пiдприємства на скорочений робочий 

тиждень; 

- про виплату одноразової матерiальної допомоги при звiльненнi 

працiвника вперше з роботи, у зв'язку з виходом на пенсiю; 

- надання поворотної матерiальної допомоги; 

- компенсацiї за оренду житла згiдно з укладеним договором; 

- розгляд проектiв протоколiв загальних зборiв учасникiв ТОВ 

"Луганськгаз Збут" та погодження пiдписання цих проектiв з 

рiзних питань; 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка виконавчого органу не проводилась. 

 

Примітки 

Додаткової iнформацiї немає.  



 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

В товариствi дiє система внутрiшнього контролю, яка складається з: 

а) процедура контролю за повнотою даних, що призначенi для впевненостi в тому, що всi данi 

по всiх господарських операцiях внесенi до облiкових регiстрiв (комп'ютерних файлiв) i 

прийнятi на обробку; 

б) процедура контролю за точнiстю даних необхiднi для впевненостi в тому, що данi по кожнiй 

господарськiй операцiї вiдображенi в облiку своєчасно i в повному обсязi та правильно 

рознесенi по рахунках; 

в) процедура контролю за дозволом (санкцiонуванням) операцiй спрямованi на забезпечення 

законностi здiйснення операцiй; 

г) процедура контролю за збереженням активiв i записiв - процедури, що базуються на 

обмеженнi доступу до активiв пiдприємства осiб, котрi не мають на те повноважень, запобiганнi 

крадiжкам, псуванню та нестачi активiв. Вони включають: створення та налагодження надiйної 

контрольно-пропускної системи на пiдприємствi, встановлення засобiв охорони, сигналiзацiї, 

сейфiв, обладнання складських примiщень тощо, а також перiодичне проведення внутрiшнiх 

ревiзiй та iнвентаризацiй. Головна мета: забезпечення надiйної iнформацiї, яка необхiдна для 

успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта господарювання; 

збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового 

використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в 

облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); ефективнiсть господарської дiяльностi - 

виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального 

використання всiх видiв ресурсiв; оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової 

дисциплiни; вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання 

працiвниками встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних 

документiв; надiйної систему бухгалтерського облiку. 

Система внутрiшнього контролю включає три основнi елементи: середовище контролю, систему 

бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки. 

До специфiчних заходiв контролю включають: 

перiодичне зiставлення, аналiз i перевiрку рахункiв; 

перевiрку арифметичної точностi записiв; 

контроль за умовами функцiонування та використання комп'ютерних iнформацiйних систем, 

зокрема пiдтримання контролю за перiодичними змiнами комп'ютерних програм, доступом до 

бази iнформацiйних даних; 

введення i перевiрку контрольних рахункiв i перевiрочних облiкових регiстрiв по рахунках; 

порядок проходження та затвердження документiв (графiк документообiгу); 

вiдповiднiсть прийнятих внутрiшнiх правил вимогам законодавчих актiв та зовнiшнiм джерелам 

iнформацiї; 

порiвняння загальної суми наявних грошових коштiв, вартостi цiнних паперiв i товарно-

матерiальних ресурсiв iз записами в облiкових регiстрах; 

порiвняння i аналiз фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства з показниками фiнансового 

плану (прогнозу). 

Система бухгалтерського облiку: в товариствi процює бухгалтерський вiддiл, який очолює 

головний бухгалтер,  цей вiддiл здiйснює заходи i записи пiдприємства, шляхом яких 

бухгалтерськi операцiї оформлюються в регiстрах бухгалтерського облiку. Бух. вiддiл визначає, 

збирає, аналiзує, пiдраховує, класифiкує, записує, пiдсумовує i надає iнформацiю про операцiї та 

iншi заходи. 

Незалежнi процедури перевiрки: Згiдно вимог ч. 3 ст. 29 зазначеного Закону для отримання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 



iнтерес, має проводитись конкурсний вiдбiр суб'єктiв аудиторської дiяльностi. Товариство 

провело такий вiдбiр, незалежний аудитор був затверджений наглядовою радою товариства. 

Аудиторською фiрмою був проведений незалежний аудит дiяльностi товариства за 2019 р., 

iнформацiя щодо якого мiститься в рiчнiй iнформацiї емiтента за 2019 рiк.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так так 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 припинення повноважень 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 

так так 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 ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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



імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так 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) Iншi документи вiдсутнi. 

 

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 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

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 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 
ні ні так ні так 



після їх проведення 

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) Аудитора обрано рiшенням Наглядової ради АТ "Луганськгаз". 

 

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) Iнформацiя вiдсутня 

 

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 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" 

20077720 25,000013 

2 Приватне акцiонерне товариство 

"Газтек 

31815603 49,919484 

3 Товариство з обмеженою 

вiдповiальнiстю "ОМЕГА-

КАПIТАЛ" 

35488730 8,999997 

4 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТРАНЗИТ-

IНВЕСТ" 

35488715 7,728612 

 

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 

7 302 980 0 Обмежень не встановлено.  

Опис Додаткової iнформацiї немає. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до п. 10.2.2.7. Статуту АТ "Луганськгаз" обрання та припинення (вiдкликання) 

повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; прийняття рiшення про вiдсторонення 

Голови Правлiння (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) або члена Правлiння вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради Товариства. 

Вiдповiдно до п. 11.1.5. Статуту АТ "Луганськаз", Голова та члени Правлiння обираються 

(призначаються) Наглядовою радою на строк до 3 (трьох) рокiв. У випадку спливу строку, на 

який було обрано посадову особу, повноваження Голови та/або членiв Правлiння продовжують 

дiяти до дня прийняття рiшення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови 

та/або членiв Правлiння. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового 

припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв 

Правлiння Товариства. Голова та члени Правлiння можуть призначатись на посаду необмежену 

кiлькiсть разiв. 

Вiдповiдно до п. 10.3.1. Статуту АТ "Луганськаз", члени Наглядової ради обираються 

акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа акцiонерiв або осiб, якi представляють 

iнтереси акцiонерiв (представники акцiонерiв) та/або незалежних директорiв, якщо вiдповiдна 

пропозицiя про обрання незалежних директорiв надiйшла вiд акцiонерiв. Члени Наглядової ради 

обираються на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв 

Наглядової ради, в т.ч. Голови, продовжують дiяти до дня прийняття рiшення Загальними 

зборами про обрання нового складу Наглядової ради.  

Вiдповiдно до п. 10.3.3.-10.3.12. Статуту АТ "Луганськгаз", обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Пiд час обрання членiв Наглядової 



ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) 

акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для 

кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, 

представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера 

або акцiонерiв). Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi, якi 

обираються  членами Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу 

Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження 

дотримуючись Статуту Товариства, положення про Наглядову раду, умов цивiльно-правового 

договору або трудового договору (контракту) з Товариством, вказiвок акцiонера (обмежень 

повноважень вчинених акцiонером), представником якого вiн є. Порядок взаємовiдносин мiж 

представником акцiонера  та  акцiонером (групою акцiонерiв) у Наглядовiй радi визначається 

акцiонером (групою акцiонерiв). Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член 

Наглядової ради не може бути одночасно членом Правлiння Товариства та/або членом 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням 

Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення 

повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення 

повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах Товариства та є 

власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту Статуту не 

застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу 

Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, 

обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером 

або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту 

його обрання Загальними зборами, якщо iнше не встановлено рiшенням Загальних зборiв. У разi 

замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена 

Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту 

отримання. Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником 

якого є вiдповiдний член Наглядової ради, за умови вiдповiдностi такого письмового 

повiдомлення вимогам цього Статуту та/або закону. Письмове повiдомлення про замiну члена 

Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена 

Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi 

(найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно 

належить), та повинно бути пiдписано уповноваженою особою, пiдпис якої нотарiально 

посвiдчений (для нерезидентiв письмове повiдомлення, крiм зазначеного вище повинно бути 

належним чином апостильовано або iншим чином легалiзовано вiдповiдно до законодавства  

країни нерезидента). Голова Правлiння Товариства термiново в день отримання письмового 

повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера, повiдомляє (з 

наданням  вiдповiдної копiї письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 

представника акцiонера) членiв (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради 

Товариства. У разi вiдповiдностi такого письмового повiдомлення вимогам Статуту та/або 

закону письмове повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера 

розмiщується Товариством на його веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його 

отримання Товариством. 

 

Вiдповiдно до п. 12.1.2. Статуту АТ "Луганськаз", члени Ревiзiйної комiсiї обираються 

Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї, в т.ч. Голови, 

продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами. 

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються 



законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревiзiйну комiсiю, а також цивiльно-правовим 

чи трудовим договором (контрактом) та/або змiнами до них, що укладається з членом Ревiзiйної 

комiсiї. Договiр або контракт та/або змiни до них вiд iменi Товариства пiдписується Головою 

Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених 

рiшенням Загальних зборiв. Такий договiр (контракт) та/або змiни до нього може бути оплатним 

або безоплатним. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Для Голови Ревiзiйної 

комiсiї, що обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа, застосовуються всi норми цього 

Статуту, що стосуються члена Ревiзiйної комiсiї (в тому числi, але не обмежуючись щодо 

визначення кворуму на засiданнi Ревiзiйної комiсiї, кiлькостi голосiв при голосуваннi, порядку 

припинення повноважень). 

У разi припинення Загальними зборами повноважень члена Ревiзiйної комiсiї, якого обрано 

Головою Ревiзiйної комiсiї її членами, окремого рiшення щодо припинення повноважень Голови 

Ревiзiйної комiсiї не потребується. 

Будь-яких компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам Товариства в разi їх 

звiльнення, окрiм тих, що передбаченi дiючим законодавством України, не передбачено. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Повноваження Членiв Наглядової ради Товариства. 

       Вiдповiдно до п. 7.1. Положення про Наглядову раду Товариства,  Голова Наглядової ради 

Товариства: 

- органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства; 

- скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них; 

- затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства; 

- постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами, 

виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у 

взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - 

представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах iз стороннiми 

юридичними та фiзичними особами; 

- готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради, 

загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення 

мети Товариства; 

- пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi 

рiшень Наглядової ради Товариства;  

- на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства 

трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Головою Правлiння Товариства, 

вносить змiни до нього; 

- надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для  обрання Корпоративним 

секретарем Товариства; 

- здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її 

функцiй та задач. 

 Вiдповiдно до п. 10.1. Положення про Наглядову раду Товариства,  Члени Наглядової ради 

мають право:  

            10.1.1. Отримувати iнформацiю та документи Товариства, необхiднi для виконання своїх 

функцiй.  

            10.1.2. Отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань Наглядової ради.  

            10.1.3. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради вiдповiдно до вимог цього 

Положення.  

            10.1.4. У разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової 

ради. 



            10.1.5. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань його 

дiяльностi. 

            10.1.6. Брати участь у засiданнях Правлiння. 

            10.1.7. У разi прийняття рiшення Загальними зборами отримувати винагороду за 

виконання функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради з числа фiзичних осiб. 

 

Повноваження Правлiння Товариства. 

Вiдповiдно до 5.6. Положення про Правлiння Товариства, до компетенцiї Голови Правлiння крiм 

повноважень, визначених Статутом, належить: 

5.6.1. Скликати засiдання Правлiння, визначати їх порядок денний та голосувати на них. 

5.6.2. Пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання 

ними функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, 

затверджених рiшенням Загальних зборiв. 

5.6.3. Пiдписувати Колективний договiр. 

5.6.4. Подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння. 

5.6.5. Вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях 

Наглядової ради з правом дорадчого голосу. 

5.6.6. Приймати участь в Загальних зборах. 

5.6.7. Затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства. 

5.6.8. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, 

пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти 

iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй 

особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, 

визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, 

подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних 

дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю (рiшенням) 

вiдповiдного органу Товариства. 

5.6.9. Виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних 

зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. 

5.6.10. Виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 

5.7. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби 

його обов'язки виконує член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в 

Товариствi, або iнший член Правлiння, призначений вiдповiдним наказом Голови Правлiння 

Товариства. 

5.8. Член Правлiння, що вiдповiдає за iнженерно-технiчне забезпечення в Товариствi, за 

вiдсутностi Голови Правлiння, має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi 

законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без 

довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах 

та органiзацiях (у разi не призначення Головою Правлiння iншого члена Правлiння виконуючим 

обов'язки Голови Правлiння). 

5.9. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) може доручати вирiшення 

окремих питань, що входять до його компетенцiї, членам Правлiння або керiвникам структурних 

пiдроздiлiв, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або iншими 

внутрiшнiми документами Товариства. 

5.10. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) здiйснює розподiл обов'язкiв 

мiж членами Правлiння та має право здiйснювати передачу своїх прав iншим членам Правлiння. 

Такий розподiл обов'язкiв та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл 

повноважень мiж членами Правлiння або керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства та не 

повинен порушувати органiзацiйну структуру Товариства. 

5.11. Голова Правлiння повiдомляє протягом доби Наглядову раду, секретаря Наглядової ради 

про надходження вимоги про скликання позачергових Загальних зборiв. 



5.12. Голова Правлiння (виконуючий обов'язки Голови Правлiння) не має права передавати 

iншим членам Правлiння такi права: 

право представляти Товариство без доручення/довiреностi;  

право видавати вiд iменi Товариства довiреностi;  

право пiдписувати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання 

ними функцiй члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради вiдповiдно та на умовах, затверджених 

рiшенням Загальних зборiв; 

право пiдписувати Колективний договiр. 

Вiдповiдно до п. 6.1. Положення про Правлiння Товариства, члени Правлiння мають право:  

6.1.1. Отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. 

6.1.2. В межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства. 

6.1.3. Дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння 

(виконуючим обов'язки Голови Правлiння). 

6.1.4. Вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного 

на засiданнях Правлiння. 

6.1.5. Вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного засiдання. 

6.1.6. Надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння. 

6.1.7. Знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо. 

6.1.8. Очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних 

структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. 

 

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 
Звiт про управлiння за 2019 рiк  

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" Звiт про управлiння, що надається Товариством вiдповiдно до Закону 

України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" узгоджений з фiнансовою звiтнiстю 

Товариства за звiтний перiод та не мiстить суттєвих викривлень. 

Звiт про управлiння складений вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 

грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про 

управлiння".  

 

Узгодженiсть звiту про корпоративне управлiння з фiнансовою звiтнiстю 

Звiт про корпоративне управлiння, що надається Товариством у складi Звiту про управлiння, 

складений вiдповiдно до вимог статтi 401 пункту 3 абз.3 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за звiтний перiод та не 

мiстить суттєвих викривлень. 

 

 

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 

Акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 01001, Київська обл., 
Шевченкiвський р-н, 

м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, буд. 
6 

1 825 746 25,000013 1 825 746 0 

Приватне акцiонерне 

товариство "Газтек" 

31815603 04116, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, 
м. Київ, вул. 

Маршала Рибалка, 

буд. 11 

3 645 610 49,919484 3 645 610 0 

Товариство з обмеженою 
вiдповiальнiстю "ОМЕГА-

КАПIТАЛ" 

35488730 04074, Київська обл., 
Оболонський р-н, м. 

Київ, вул. Маршала 

Тимошенка, буд. 21 

657 268 8,999997 657 268 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ТРАНЗИТ-

IНВЕСТ" 

35488715 04212, Київська обл., 

Оболонський р-н, м. 

Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, буд. 21 

564 419 7,728612 564 419 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 

     

Усього 6 693 043 91,648106 6 693 043 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 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

7 302 980 3 651 490,00 Вiдповiдно до п. 4 Статуту АТ "Луганськгаз" ПРАВА 

ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА: 

4.1. Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.  
4.1.1. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-

акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, 

включаючи права на: 

4.1.1.1. участь в управлiннi Товариством;  

4.1.1.2. отримання дивiдендiв; 

4.1.1.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 

його майна або вартостi цього майна; 

4.1.1.4. отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства. 

4.1.2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру 

один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 

4.1.3. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства, цим Статутом та внутрiшнiми 
документами Товариства. 

4.2. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй.  

4.2.1. У випадку прийняття Товариством рiшення про 

розмiщення привiлейованих акцiй  кожною 

привiлейованою акцiєю одного класу її власнику - 

акцiонеру надаватиметься однакова сукупнiсть прав. 

Обсяг (у т.ч. розмiр i черговiсть виплати дивiдендiв за 

привiлейованими акцiями, лiквiдацiйна вартiсть i 
черговiсть виплат у разi лiквiдацiї Товариства, випадки 

та умови конвертацiї привiлейованих акцiй одного 

класу у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї 

або iншi цiннi папери, порядок отримання iнформацiї) 

та порядок реалiзацiї прав, якi надаватимуться 

акцiонеру - власнику кожного класу привiлейованих 

акцiй, визначатиметься у Статутi Товариства або 

внутрiшнiх документах Товариства. 
4.3. Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї 

акцiй.  

Публiчної пропозицiї не було. До 

бiржового реєстру не включались. 



4.3.1. Переважне право обов'язково надається 

акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї 

Товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття 

Загальними зборами рiшення про невикористання 

такого права) у порядку, встановленому 
законодавством. 

4.3.2. Порядок реалiзацiї акцiонером свого 

переважного права придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї визначається чинним 

законодавством України та Статутом Товариства.  

4.4. Обов'язки акцiонерiв.  

4.4.1. Акцiонери зобов'язанi:  

4.4.1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства;  

4.4.1.2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства;  

4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 

участю;  

4.4.1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  
4.4.1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

4.4.1.6. для здiйснення Товариством  основної його 

дiяльностi з розподiлу природного газу забезпечити 

такий розподiл природного газу Товариством в межах 

прав наданих акцiонеру шляхом голосування на 

Загальних зборах Товариства за  укладення договорiв 

на закупiвлю природного газу,   транспортування 
природного газу, надання послуг з розподiлу 

природного газу, якщо таке питання (рiшення чи 

частина рiшення з будь-якого питання порядку 

денного)  розглядається на Загальних зборах 

Товариства. 

4.4.2. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, 

встановленi законами України. Акцiонери Товариства 

можуть укласти мiж собою договiр, за яким на 
акцiонерiв, якi уклали такий договiр, покладаються 

додатковi обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у 

Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за 

його недотримання. Такий договiр укладається в 

простiй письмовiй формi.  

 



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 

20.08.2010 686/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000084099 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,5 7 302 980 3 651 490 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами АТ "Луганськгаз" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (на бiржовому ринку, на органiзацiйно оформлених 

позабiржових ринках цiнних паперiв) не здiйснювалась. Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Договору з 

фондовою бiржею ПФТС про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.04.2011 року, 11.04.2011 року Операцiйним уплавлiнням ПФТС 
прийнято рiшення № 1104/2011/02 про включення акцiй простих iменних АТ "Луганськгаз" до Бiржового Списку ПФТС без включення до 

Бiржового Реєстру. Додаткова емiсiя акцiй у звiтому перiодi не проводилась. 

 



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.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.08.2010 686/1/10 UA4000084099 7 302 980 3 651 490 7 097 744 0 0 

Опис: 

Торгiвля цiнними паперами АТ "Луганськгаз" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (на бiржовому ринку, на органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв) 

не здiйснювалась. Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Договору з фондовою бiржею ПФТС про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 

05.04.2011 року, 11.04.2011 року Операцiйним уплавлiнням ПФТС прийнято рiшення № 1104/2011/02 про включення акцiй простих iменних ПАТ "Луганськгаз" до 

Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Додаткова емiсiя акцiй у звiтому перiодi не проводилась. Обмежень не встановлено. Загальна кiлькiсть 

голосуючих акцiй визначена станом на дату складення перелiку осiб, яким надсилається повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариства - 02.03.2020 р. 

 



 

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: 163 822 171 584 0 0 163 822 171 584 

  будівлі та споруди 161 190 167 959 0 0 161 190 167 959 

  машини та обладнання 983 1 807 0 0 983 1 807 

  транспортні засоби 1 152 797 0 0 1 152 797 

  земельні ділянки 3 3 0 0 3 3 

  інші 494 1 018 0 0 494 1 018 

2. Невиробничого 

призначення: 
90 90 0 0 90 90 

  будівлі та споруди 80 80 0 0 80 80 

  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 10 10 0 0 10 10 

Усього 163 912 171 674 0 0 163 912 171 674 

Опис 

Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльнiстю 

(умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу 
на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд 

зменшення корисностi. 

Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за 
амортизованою вартiстю замiщення з урахуванням економiчного 

знецiнення за результатами незалежної оцiнки. 

Амортизацiя нараховується за прямолiнiйним методом. Середнi строки 
корисного використання кожного активу є такими: 

Будiвлi та споруди 5 - 50 рокiв 

Газотранспортне обладнання 3 - 50 рокiв 
Транспортнi засоби 1 -12 рокiв 

Iншi основнi засоби 3 - 25 рокiв 

Станом на 31.12.2019 р.. первiсна вартiсть основних засобiв Товариства 
становить 688 397 тис. грн., сума зносу 516 723 тис. грн., що складає 

75,1%. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-413 203 -401 769 

Статутний капітал (тис.грн) 3 651 3 651 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

3 651 3 651 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", 

затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення 

вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + 
Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi 



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

Висновок Згiдно п.3 ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного Кодексу 
України вартiсть чистих активiв повинна бути бiльше або дорiвнювати статутному 

капiталу. Вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2019 року має негативне значення 

413203 тис. грн. За попередний перiод вартiсть чистих активiв мала теж негативне 
значення 401 769 тис. грн. 

 

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 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 0 X X 

Опис Додаткової iнформацiї немає 

 



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 Реалiзацiя 

природного 

газу 

0 0 0 208,332 млн. куб. м. 1372678 76,47 

2 Розподiл 
природного 

газу 

536,514 млн. куб. м. 387417 92 536,514 млн. куб. м. 387417 21,58 

3 Постачання 
природного 

газу 

208,332 млн. куб. м. 35072 8 208,332 млн. куб. м. 35072 1,95 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть природного газу 74,97 

2 Оплата працi та соцiальнi 
нарахування 

7,8 

3 Матерiальнi витрати 11,26 

4 Амортизацiя та iншi витрати 5,97 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., 
Подiльський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй 

вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 581322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-19 

Факс 482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис До 12 жовтня 2013 р. ПАТ 

"НДУ"здiйснював професiйну 
дiяльнiсть на фондовому ринку на 

пiдставi лiцензiї на провадження 

депозитарної дiяльностi депозитарiю 
цiнних паперiв серiї АВ №581322, 

виданої 25.05.2011 р. Державною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку строком на десять рокiв. 12 

жовтня 2013 р. вступив в силу Закон 

України "Про депозитарну систему 
України" (далi - Закон). Згiдно ч.2 ст. 9 

Закону Центральний депозитарiй - 

юридична особа, яка функцiонує у 
формi публiчного акцiонерного 

товариства вiдповiдно до Закону 

України "Про акцiонернi товариства" з 
урахуванням особливостей, 

встановлених цим Законом. Акцiонерне 

товариство набуває статусу 
Центрального депозитарiю з дня 

реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку в 
установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. 1 жовтня 

2013 р. Нацiональною комiсiєю з 



цiнних паперiв та фондового ринку 

зареєстрованi представленi Публiчним 
акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Правила Центрального депозитарiю 
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 р. № 2092). ПАТ "НДУ" 

надає АТ "Луганськгаз" послуги щодо 
обслуговування випуску цiнних паперiв 

вiдповiдно до Договору № ОВ-2676 про 
обслуговування випускiв цiнних 

паперiв вiд 11.12.2013р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "БАНК 

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21665382 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., 

Подiльський р-н, м. Київ, вул. 

Борисоглiбська, буд. 5, лiтера "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263457 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 593-10-36 

Факс 593-10-31 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис ПАТ АБ "Клiринговий дiм" надає 
послуги емiтенту з обслуговування 

зберiгачем операцiй емiтента при 

дематерiалiзацiї випуску цiнних 
паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА 

"Ю.БI.АЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31113488 

Місцезнаходження 04112, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. 

Дегтярiвська, буд. 48, офiс 708 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 198651 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2013 

Міжміський код та телефон (044) 237-03-08 

Факс 237-03-09 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис ПрАТ "Страхова група "Ю.БI.АЙ" 

надає страховi послуги з обов'язкового 



страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв та добровiльного 

срахування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ-

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23980886 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., 
Печерський р-н, м. Київ, вул. 

Предславинська, буд. 12, офiс 195 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1259 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 469-07-17 

Факс 469-07-17 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" надає 

послуги щодо проведення аудиторської 
перевiрки та складання аудиторського 

висновку щодо фiнансової звiтностi 

товариства станом на 31.12.2019 р. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНIЯ 

"ПАРЕТО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41140790 

Місцезнаходження 03142, Україна, Київська обл., 

Жовтневий р-н, м. Київ, вул. Миколи 
Василенка, буд. 7, офiс 302 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

29/19 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2019 

Міжміський код та телефон (044) 361-99-79 

Факс 361-99-09 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Консалтингова компанiя 

"Парето" здiйснювало роботи з 

незалежної оцiнки однiєї простої 
iменної акцiї Публiчного акцiонерного 

товариства "Луганськгаз" для 

виконання Товариством вимог ст. 68 
Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 



 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., д/н р-н, 

м. Київ, вул. Антоновича, буд. 51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 498-08-15 

Факс 4983815 

Вид діяльності Провайдер iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку 

Опис Юридична особа надає iнформацiйнi 

послуги щодо оприлюднення 

регульованої iнформацiї вiд iменi 
учасника фондового ринку та подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

до Комiсiї.  

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

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

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 000 000 2 378 479 126 Закупiвля 

природного газу 

граничною 

24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 



На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом 

не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв та додаткових угод до укладених договорiв на: 

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 3 000 000 000,00 грн. (три мiльярди гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану вартiсть. 

 
Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

2 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

300 000 2 378 479 13 Транспортування 

природного газу 

24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом 

не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв та додаткових угод до укладених договорiв на: 
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 300 000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану вартiсть; 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

3 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 150 000 2 378 479 48 Надання послуг з 

розподiлу 

природного газу 

24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом 

не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв та додаткових угод до укладених договорiв на: 

- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 1 150 000 000,00 грн. (один мiльярд сто п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок) без урахування 

податку на додану вартiсть; 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

4 23.04.2019 Загальнi збори 
акцiонерiв 

2 500 000 2 378 479 105 Надання послуг з 
постачання 

природного газу 

24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом 

не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв та додаткових угод до укладених договорiв на: 

- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартiстю 2 500 000 000,00 грн. (два мiльярди п'ятсот мiльйонiв гривень 00 копiйок) без урахування 
податку на додану вартiсть. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 



Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

54 487 2 378 479 2,29 Купiвлi-

продажу 

природного 

газу  

21.05.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Схвалити (погодити) укладенi Товариством з ТОВ "Енергомонтаж-21" (ЕIС код 56Х930000008560Р) укладену до договору купiвлi-продажу природного газу вiд 29.09.2017 

р. № 2/0902 додаткову угоду вiд 21.05.2018р. № 13. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 



2 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

103 577 2 378 479 4,35 Купiвлi-

продажу 

природного 

газу 

24.04.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Схвалити (погодити) укладенi Товариством з ПП "Некст Ойл Трейд" (ЕIС код 56Х9300000075205) укладенi до договору купiвлi-продажу природного газу вiд 17.11.2016 р. 

№ НТ/ЛГ-01 додатковi угоди вiд 24.04.2018 р. № 23 НТ/ЛГ-01, вiд 25.05.2018 р. № 24 НТ/ЛГ-01, вiд 25.06.2018 р. № 25 НТ/ЛГ-01, вiд 26.07.2018 р. № 26 НТ/ЛГ-01, вiд 

31.07.2018 р. № 27 НТ/ЛГ-01, вiд 28.08.2018 р. № 28 НТ/ЛГ-01, вiд 29.10.2018 р. № 29 НТ/ЛГ-01, вiд 13.11.2018 р. № 31 НТ/ЛГ-01, вiд 28.11.2018 р. № 32. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 
 

3 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

12 240 2 378 479 0,52 Купiвлi-

продажу 

природного 

газу 

20.09.2019 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДIНГ" (ЕIС код 24XERUTRADING-O) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 20.09.2018 р. № ЕРУ-
ЛГ/0918 та додаткову угоду до нього вiд 20.09.2018 р. № 1. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 

4 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 396 2 378 479 0,06 Купiвлi-

продажу 

природного 

газу 

23.07.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ "ГЕФЄСТ ЛТД" (ЕIС код 56Х930000010430Z) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 23.07.2018 р. № ГФ-

ЛГ/0718 та додатковi угоди до нього вiд 30.08.2018 р. № 1, вiд 29.11.2018 р. № 2. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 
 

5 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

54 000 2 378 479 2,27 Купiвлi-

продажу 

природного 

газу 

20.11.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 



На Загальних зборах акцiонерiв Товариства, якi вiдбулись 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв: 

Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ "ГАЗ ТРАНС ПРЕМIУМ" (ЕIС код 56Х930000010750Н) договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 20.11.2018 р. № 

ГТП-ЛГ/1118 та додатковi угоди до нього вiд 26.11.2018 р. № 1, вiд 21.12.2018 р. № 2. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 
220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 

 

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди 

на вчинення 

правочинів, 

щодо 

вчинення яких 

є 

заінтересовані

сть, в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних  

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо вчинення 

правочинів із 

заінтересованістю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

300 000 2 378 479 12 Транспортува

ння 

природного 

газу 

29.03.2019 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть з АТ"УКРТРАНСГАЗ". Ринкова вартiсть предмету правочину , що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 300 000 тис. грн. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 378 479 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до 

вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 12 %. . Iстотнi умови правочину, а саме: з метою надання послуг з розподiлу природного 

газу на лiцензованiй територiї обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення 

договорiв на транспортування природного газу з АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "УКРТРАНСГАЗ" (iдентифiкацiйний код 30019801) граничною сукупною вартiстю 300 

000 000,00 грн. (триста мiльйонiв гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану вартiсть. 
 

ЗЗагальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 

185 220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 

2 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 000 000 2 378 479 126 Закупiвля 

природного 

газу. 

14.11.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть з АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ". Ринкова вартiсть предмету 

правочину , що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 3 000 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 378 479 

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 126 %. 

. Iстотнi умови правочину, а саме: З метою надання послуг з постачання природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування попередньо надати згоду на укладення 

Товариством протягом не бiльше як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на закупiвлю природного газу з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" (iдентифiкацiйний код 20077720) граничною сукупною вартiстю 3 000 000 000,00 

грн. (три мiльярди гривень 00 копiйок) без урахування податку на додану вартiсть. 
 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 

3 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

1 530 432 2 378 479 64 Купiвля-

продаж 

природного 

газу. 

08.10.2018 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з ПАТ НАК 

"Нафтогаз України" (ЕIС код 56Х9300000003502). Ринкова вартiсть предмету правочину, що визначена вiдповiдно до законодавства, становить  1 530 432 тис. грн. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 378 479 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 64 %. Iстотнi умови правочину, а саме: договори купiвлi-продажу природного газу вiд 08.10.2018 

р. № 18-328-Н (та додатковi угоди до нього вiд 23.10.2018 р. № 1, вiд 25.10.2018 р. № 2), вiд 08.10.2018 р. № 18-329-РО (та додатковi угоди до нього вiд 23.10.2018 р. № 1, 



вiд 25.10.2018 р. № 2), вiд 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додатковi угоди до нього вiд 27.11.2018 р. № 1, вiд 02.01.2019 р. № 2, вiд 24.01.2019 р. № 3), вiд 14.11.2018 р. № 18-

529-РО (та додатковi угоди до нього вiд 27.11.2018 р. № 1, вiд 02.01.2019 р. № 2, вiд 24.01.2019 р. № 3); до договору вiд 03.10.2017 р. № 17-428-Н додатковi угоди вiд 

11.06.2018 р. № 3, вiд 06.08.2018 р. № 4, вiд 10.09.2018 р. № 5, до договору вiд 14.04.2017 р. № 17-429-РО додатковi угоди вiд 11.06.2018 р. № 2, вiд 06.08.2018 р. № 3, вiд 

10.09.2018 р. № 4. 

 
Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 

4 23.04.2019 Загальнi збори 

акцiонерiв 

3 025 2 378 479 0,12 Транспортува

ння 

природного 

газу 

магiстральним

и 
трубопровода

ми. 

27.09.2011 24.04.2019 lg.104.ua 

Опис: 

На Загальних зборах акцiонерiв Товариства 23.04.2019 р.(протокол № 23) прийнято рiшення про схвалення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть з з АТ 

"Укртрансгаз" (ЕIС код 21Х0000000013279). Ринкова вартiсть предмету правочину, що визначена вiдповiдно до законодавства, становить 3025 тис. грн. Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 2 378 479 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 0,12 %. Iстотнi умови правочину, а саме: подовження дiї на 2016-2018 роки укладених Товариством з АТ 
"Укртрансгаз" (ЕIС код 21Х0000000013279) договорiв на транспортування природного газу магiстральними трубопроводами вiд 28.09.2011 року № 1109001156/П28, вiд 

27.09.2011 № 1109011060/Н28, вiд 27.09.2011 № 1109011109/Б28 вiдповiдно до iстотних умов зазначених договорiв i додаткових угод до них. 

 

Загальна кiлькiсть голосiв - 7 097 508: кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах:7 010 966; кiлькiсть голосiв, що проголосували"за" - 5 185 

220; кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 1453 

Адреса, телефон: 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87, 0645700505 

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 31.12.2019 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 186 157 

    первісна вартість 1001 580 617 

    накопичена амортизація 1002 ( 394 ) ( 460 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 678 3 201 

Основні засоби 1010 163 912 171 674 

    первісна вартість 1011 666 954 688 397 

    знос 1012 ( 503 042 ) ( 516 723 ) 

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 250 250 

    інші фінансові інвестиції 1035 136 000 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 623 623 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 

1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 302 649 175 905 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 9 296 10 710 

Виробничі запаси 1101 8 020 8 477 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 11 11 

Товари 1104 1 265 2 222 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1 732 431 2 028 349 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 69 925 7 132 

    з бюджетом 1135 15 204 15 380 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 15 096 

    з нарахованих доходів 1140 5 284 5 284 

    із внутрішніх розрахунків 1145 26 497 31 779 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 33 252 185 060 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 14 916 21 665 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 14 916 21 665 

Витрати майбутніх періодів 1170 154 131 

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 168 871 240 869 

Усього за розділом II 1195 2 075 830 2 546 359 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 2 378 479 2 722 264 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 
періоду 

На кінець 

звітного 
періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 651 3 651 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 394 114 394 297 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -799 534 -811 151 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -401 769 -413 203 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 231 262 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 231 262 0 

    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 2 112 880 2 766 970 

    розрахунками з бюджетом 1620 25 027 119 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 454 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 104 785 

    одержаними авансами 1635 165 341 100 247 

    розрахунками з учасниками 1640 6 226 6 226 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 2 860 9 094 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 234 094 252 026 

Усього за розділом IІІ 1695 2 548 986 3 135 467 

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 2 378 479 2 722 264 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 
 

Керівник    I.В. Петрина 

 
Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 1 808 475 1 699 657 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

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

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 719 359 ) ( 1 732 073 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 89 116 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 32 416 ) 

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 4 282 179 688 

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 ( 31 601 ) ( 22 822 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 80 080 ) ( 144 590 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 18 283 ) ( 20 140 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 7 4 



Інші доходи 2240 7 888 6 935 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 10 388 ) ( 13 201 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 10 388 ) ( 13 201 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -10 388 -13 201 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 206 154 144 436 

Витрати на оплату праці 2505 117 818 89 249 

Відрахування на соціальні заходи 2510 25 024 19 428 

Амортизація 2515 13 802 10 349 

Інші операційні витрати 2520 95 562 302 738 

Разом 2550 458 360 566 200 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 

 
Керівник    I.В. Петрина 

 

Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

 

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 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 543 311 1 815 909 

Повернення податків і зборів 3005 0 53 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5 738 9 853 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 406 416 ) ( 1 655 155 ) 

Праці 3105 ( 30 278 ) ( 72 429 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 669 ) ( 19 825 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 88 333 ) ( 23 177 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 2 987 ) ( 26 539 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 13 366 28 690 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 7 4 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 6 624 ) ( 5 547 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 617 -5 543 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 11 646 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -11 646 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 6 749 11 501 

Залишок коштів на початок року 3405 14 916 3 415 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 21 665 14 916 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 

 

Керівник    I.В. Петрина 
 

Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної 

системи "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 3 651 0 394 114 0 -799 534 0 0 -401 769 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -1 229 0 0 -1 229 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 3 651 0 394 114 0 -800 763 0 0 -402 998 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 183 0 -10 388 0 0 -10 205 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 183 0 -10 388 0 0 -10 205 

Залишок на кінець року  4300 3 651 0 394 297 0 -811 151 0 0 -413 203 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 
 

Керівник    I.В. Петрина 

 
Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ"  

 

за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року 

 

 

" Iнформацiя про Товариство 

 

 Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Луганськгаз" (далi - 

Товариство). 

Код за ЄДРПОУ - 05451150. 

Мiсцезнаходження Товариства: 93400, Луганська область, мiсто Сєвєродонецьк, вулиця 

Гагарiна, буд.87. 

 Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством 

України, створене та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського 

кодексу України, законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий 

ринок", а також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство створене на пiдставi 

рiшення  Державного комiтету по нафтi та газу вiд 11 березня 1994р. № 91 шляхом перетворення 

Державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" у Вiдкрите 

акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" на пiдставi Указу 

Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" № 210/93 вiд 15 червня 1993 року. 

 У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2010 роцi 

Товариство здiйснила перереєстрацiю та змiнила назву на "Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз". 

 У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2019 роцi 

Товариство здiйснила перереєстрацiю та змiнила назву на Акцiонерне товариство "Оператор 

газорозподiльної системи "Луганськгаз". 

 Товариство займається постачанням та транспортуванням природного газу у Луганськiй 

областi. Газ купується у НАК "Нафтогаз України" та її дочiрнiх пiдприємств, а також у 

приватних постачальникiв природного газу, та постачається споживачам (промисловим 

споживачам, житлово-комунальним пiдприємствам, населенню тощо) за тарифами, 

встановленими Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики 

(далi - "НКРЕКП") для кожної з категорiй споживачiв. Транспортування газу вiдбувається через 

магiстральнi трубопроводи АТ "Укртрансгаз" та розподiльчi мережi Товариства. 

Також, Товариство продає послуги з експертизи проектiв та спорудження газових трубопроводiв 

вiдповiдно до отриманої лiцензiї. 

 Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад 

акцiонерiв Товариства є наступним: 

 

Акцiонери 31 грудня 2019 р.% 31 грудня 2018 р.% 

ПрАТ "ГАЗТЕК" 49,91 49,91 

НАК "Нафтогаз України" 25,00 25,00 

Iншi 25,09 25,09 

Всього: 100% 100% 

 

" Умови в яких працює Товариство 

 



 Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм 

часом, тривала у 2019 роцi, у зв'язку з проведенням операцiї Об'єднаних сил (ООС). 

 Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю; погiршення 

якостi активiв, викликане економiчною ситуацiєю; знецiнення нацiональної валюти та iншi 

фактори. 

 Остаточний результат полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки 

передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку 

України та бiзнес Товариства. 

 

" Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

 Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi" за перiод з 01 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року, i складається з таких 

компонентiв: 

" Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31грудня 2019 року; 

" Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за 2019 рiк; 

" Звiт про власний капiтал за 2019 рiк; 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; 

" Пояснювальнi примiтки 

" Звiт про управлiння за 2019 рiк. 

 Для складання фiнансової звiтностi Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi.  

 Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. 

Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч 

(далi - "тис.грн."), якщо не зазначено iнше. 

 З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що 

базується на  стандартах МСФЗ (IAS и IFRS)  в повному обсязi. 

4.  Застосування нових, або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй 

 

 Не було нових стандартiв, змiн до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових 

перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2019 року, та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть 

Товариства.  

  

 

5.  Безперервнiсть дiяльностi  

 

 Станом на 31 грудня 2019 р. вартiсть чистих активiв Товариства мала вiд'ємне значення 

413 203 тис.грн.   

  В найближчому майбутньому Товариство планує запровадити ряд iнiцiатив iз 

скорочення витрат та оптимiзацiї операцiйної структури. 

  В результатi збiльшення грошових потокiв вiд споживачiв газу та скорочення витрат, 

керiвництво очiкує, що чистi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi будуть на рiвнi, 

достатньому для своєчасного погашення зобов'язань Товариства.  

 Таким чином, керiвництво вважає, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при 

складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена 

з урахуванням припущення стосовно безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв 

та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. 

6. Суттєвi облiковi судження 

 

 Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва 

суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, 



витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну 

дату. 

 Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших 

основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик 

виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом 

наступного фiнансового року: 

  

Резерв сумнiвних боргiв 

 

 Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет 

зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження 

при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових 

труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство 

аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що 

вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи 

або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками 

невиконання зобов'язань за активами у складi групи. 

 Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв 

стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак 

зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, 

Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи 

дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. 

 Дебiторська заборгованiсть в складi активiв звiту про фiнансовий стан зменшена на суму 

стовiдсоткового резерву, створеного у 2014 роцi пiд ризики неповернення заборгованостi 

суб'єктами, якi знаходяться на непiдконтрольних територiях Луганської областi.  

 

 Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть 

  

 Реструктуризована кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої 

вартостi iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, що коливається в межах 15-27% i 

притаманна переважнiй бiльшостi фiнансових iнструментiв, якi мають схожi умови та 

характеристики, залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься 

фiксованою, залишок часу по виплатi основної суми боргу. Керiвництво визначає строк 

реструктуризацiї кредиторської заборгованостi виходячи з умов контракту, чинного 

законодавства, iнших регуляторних принципiв, галузевої практики та iншої доступної 

iнформацiї. 

 У зв'язку iз обставинами, викладеними у примiтцi до статтi кредиторська заборгованiсть 

дохiд вiд реструктуризацiї  кредиторської  заборгованостi у 2019 роцi не визнавався. 

 

 Податкове та iнше законодавство  

 

 Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний 

контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не 

завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними 

органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного 

тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень 

законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства, є правильним, i що Товариство 

дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та 

вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 

  

Вiдстрочений податковий актив  



 

 Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими 

рiзницями у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого 

можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi 

для визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з 

iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї 

податкового планування в майбутньому. 

  

Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї  

 

Згiдно з договором, пiдписаним мiж Товариством та Мiнiстерством енергетики та вугiльної 

промисловостi України, Товариство отримало певнi основнi засоби в господарське вiдання. На 

основi аналiзу договору на господарське вiдання, керiвництво Товариства вважає, що всi ризики 

та винагороди вiд користування цими активами переходять до Товариства, тому цi активи 

визнаються у балансi Товариства в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi 

iншого додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Товариство буде i надалi використовувати 

цi активи в осяжному майбутньому. Товариство є балансоутримувачем державних необоротних 

активiв первiсна вартiсть яких складає 410 088 тис.грн., залишкова вартiсть 98 289 тис.грн. 

вiдповiдно. Значна кiлькiсть державних необоротних активiв залишилось на непiдконтрольнiй 

владi України територiї, первiсна вартiсть яких складає 172 179 тис. грн., залишкова вартiсть 0 

тис.грн.  

Починаючи з березня 2014 року та до теперiшнього часу на територiї м.Луганська та Луганської 

областi утворилась складна соцiально-полiтична ситуацiя. Адмiнiстративну будiвлю АТ 

"Луганськгаз" за адресою: вул.Шевченка, 102, м.Луганськ, 91055, де знаходились усi первиннi 

документи, регiстри бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть,  проектна та виконавче - 

технiчна документацiя, програмне забезпечення та iншi документи Товариства захоплено 

невiдомими озброєними особами. Крiм цього, Товариством втрачено контроль над територiєю 

обслуговування у межах Луганської областi, яка не контролюється органами державної влади 

України, на якiй знаходяться фiлiї АТ "Луганськгаз". За всiма зазначеними фактами Товариство 

звернулось до вiдповiдних правоохоронних органiв. 

Через дiю незаконних озброєних воєнiзованих формувань та угрупувань на територiї, не 

пiдконтрольнiй владi України у межах Луганської областi, Товариство фактично позбавлено 

права володiння та користування майном, яке перебуває у власностi та господарському вiданнi 

АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" i його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, в тому числi: 

адмiнiстративна будiвля за адресою по вул. Шевченка, 102, м. Луганськ, 91055, майно 

Луганської дiльницi Товариства по вул. Радянський, 82, м. Луганськ, майно Алчевського 

МРУЕГГ - фiлiя АТ "Луганськгаз", майно Антрацитiвського МРУЕГГ - фiлiя АТ "Луганськгаз", 

майно Краснодонського МРУЕГГ - фiлiя АТ "Луганськгаз", майно Краснолуцького МРУЕГГ - 

фiлiя АТ "Луганськгаз", майно Стахановського МРУЕГГ - фiлiя АТ "Луганськгаз", майно 

Свердловського МРУЕГГ - фiлiя АТ "Луганськгаз". 

 За фактом захоплення адмiнiстративних будiвель 25.09.2014 за вих. № 01-02-53/2941 

Товариство звернулось до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України та 

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України з заявою про вчинення кримiнального правопорушення. 

На сьогоднiшнiй день, захоплене майно та будiвлi не були повернутi АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ".  

 За таких умов, АТ "Луганськгаз" зверталось до Торгово-промислової палати України 

(далi - ТПП України) з заявою про встановлення та пiдтвердження дiї форс-мажорних обставин, 

з метою отримання висновку (сертифiкату) про пiдтвердження iснування на територiї 

Луганської областi обставин непереборної сили (форс-мажору), що унеможливлюють 

здiйснення господарської дiяльностi АТ "Луганськгаз" за Договором про надання на правi 

господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу 

природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства 



iз газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва № 

31/03 вiд 12.11.2012. 

 АТ "Луганськгаз" листом вiд 22.09.2014 № 01-02-44/2928 Товариство повiдомляло 

Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України про настання форс-мажорних 

обставин.  

 ТПП України було розглянуто заяву АТ "Луганськгаз" та видано Сертифiкат (висновок) 

про форс-мажорнi обставини (обставини непереборної сили) вiд 02.10.2014 № 748. 

У Сертифiкатi зазначено, що ТПП України засвiдчує, що вищевказанi подiї на територiї 

Луганської областi є форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), що 

унеможливлюють здiйснення господарської дiяльностi Публiчного акцiонерного Товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" у т. ч. виконання зобов'язань Публiчного 

акцiонерного Товариства по "газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" за Договором про 

надання на правi господарського вiдання державного майна, яке використовується для 

забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi 

господарського товариства iз газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд 

його основного виробництва № 31/03 вiд 12.11.2012, укладеного з Мiнiстерством енергетики та 

вугiльної промисловостi України.  

 Початок дiї форс- мажорних обставин (обставин непереборної сили) - 07 квiтня 2014р., 

якi продовжують дiяти на теперiшнiй час. Дату закiнчення термiну дiї форс- мажорних обставин 

(обставин непереборної сили) на момент видачi даного сертифiкату встановити неможливо. 

Отже, усi цi обставини додатково пiдкреслюють iснування для АТ "Луганськгаз" особливих 

обставин, якi пiдприємство не могло передбачити пiд час здiйснення своєї господарської 

дiяльностi. Обставини та подiї вiдносно роботи Товариства несуть всi ознаки надзвичайних i 

невiдворотних, на якi АТ "Луганськгаз" нiяким чином не може вплинути та запобiгти. 

 

 

 Знецiнення нефiнансових активiв  

 

 Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує 

грошовi потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних 

величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. 

Розрахунок справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй 

iнформацiї по комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов'язкову силу, 

або на ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям 

активу. Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi дисконтованих грошових 

потокiв. Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе 

дiяльнiсть з реструктуризацiї, по проведенню якої у Товариства ще немає зобов'язань, або 

суттєвi iнвестицiї в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує 

грошовi потоки, i який перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування 

найбiльш чутлива до ставки дисконтування, що використовується в моделi дисконтованих 

грошових потокiв, а також до очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi 

використовуються з метою екстраполяцiї.  

 

7.  Основнi принципи облiкової полiтики  

 

 Основнi засоби  

 Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю 

(стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу 

та збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю 

замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.  



  Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 

використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є 

такими: 

" Будiвлi та споруди 5 - 50 рокiв  

" Газотранспортне обладнання 3 - 50 рокiв  

" Транспортнi засоби 1 - 12 рокiв  

" Iншi основнi засоби 3 - 25 рокiв  

 

Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних 

активiв i вводу їх в експлуатацiю. 

  Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних 

засобiв, якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. 

Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у 

складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi 

для такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування 

вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення. 

  Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, 

коли певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути 

вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його 

балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або 

одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни 

продажу активу або вартостi використання активу. 

  

 Станом на 31.12.2018 року на балансi АТ "Луганськгаз" та його пiдроздiлiв рахуються основнi 

засоби з наступною формою власностi (по рахункам 10) "Основнi засоби"):  

 

№ п/п Форма власностi Станом на 31.12.2018р. сума, грн. 

  Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть 

1 Державна 403 119 980,25 305 006 222,87 98 113 757,28 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 172 178 641,98 172 178 641,98  

2 Комунальна 6 724 065,15 1 535 037,68 5 189 027,47 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 1 267 333,00 1 267 333,00  

3 Власна 132 973 248,59 110 554 112,42 22 419136,17 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 81 286 396,91 81 227 017,87 59 379,04 

4 Приватна власнiсть (договiр господарського ведення) 38 921 904,14 1 315 173,06 37 

606 731,08 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 400 370,00 400 370,00  

5 Приватна власнiсть (договiр користування) 3 272 960,41 2 818 105,84 454 854,57 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 2 809 518,41 2 769 046,17 40 472,24 

6 Комунальна власнiсть (договiр користування)- непiдконтрольна терит. 3 988 643,70

 3 988 643,70  

 ВСЬОГО: 589 000 802,24 425 217 295,57 163 783 506,67 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 261 930 904,00 261 831 052,72 99 

851,28 

 

 

 Станом на 31.12.2019 року на балансi АТ "Луганськгаз" та його пiдроздiлiв рахуються основнi 

засоби з наступною формою власностi (по рахункам 10) "Основнi засоби"):  

 

 



№ п/п Форма власностi Станом на 31.12.2019р. сума, грн. 

  Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть 

1 Державна 410 087 561,04 311 798 284,05 98 289 276,99 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 172 178 641,98 172 178 641,98  

2 Комунальна 6 756 289,75 1 652 360,76 5 103 928,99 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 1 267 333,00 1 267 333,00  

3 Власна 136 555 508,08 112 695 482,87 23 860 025,21 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 81 286 396,91 81 286 396,91  

4 Приватна власнiсть (договiр господарського ведення) 2 862 275,26 1 064 939,59 1 797 

335,67 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 400 370,00 400 370,00  

5 Приватна власнiсть (договiр користування) 3 272 960,41 2 869 135,80 403 824,61 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 2 809 518,41 2 809 518,41  

6 Комунальна власнiсть (договiр користування)- непiдконтрольна терит. 36 059 

628,88 1 314 208,80 34 745 420,08 

 ВСЬОГО: 11 407 572,70 4 158 660,80 7 248 911,90 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 3 988 643,70 3 988 643,70  

 ВСЬОГО: 607 001 796,12 435 553 072,67 171 448 723,45 

 У т.ч. на непiдконтрольнiй територiї 261 930 904,00 261 930 904,00  

 

Перерахунок iноземної валюти 

  Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях (далi - "грн"), що є 

функцiональною валютою i валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй валютi 

первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату 

здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, 

перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi 

курсовi рiзницi включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, 

що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату 

визначення справедливої вартостi.  

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв  

 На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого 

зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення 

щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає вартiсть 

вiдшкодування активу. Вартiсть вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої 

вартостi активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i 

вартостi використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, 

якщо цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших 

активiв або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi 

потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i 

його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi 

грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту 

(до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики, 

властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на 

реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких 

операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються 

оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй дочiрнiх пiдприємств, якi вiльно обертаються 

на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в 

наявностi. 



  Розрахунок зменшення корисностi Товариства ?рунтується на детальних кошторисах та 

прогнозних розрахунках, що складаються окремо для кожної з одиниць Товариства, що 

генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та 

прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв 

розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування 

майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року. 

  Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення 

корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, 

якi вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо 

переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у 

складi iншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається 

у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує попередньої переоцiнки.  

  На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд 

зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або 

зменшився. За наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або 

одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в 

попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення, 

застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку 

вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку 

вiд зменшення корисностi, не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням 

амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в 

попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi 

результати, за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких 

випадках сторнування вiдображається як дооцiнка. 

 

 Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 

 Фiнансовi активи  

Первiсне визнання та оцiнка  

Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi 

активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити 

та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi 

для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при 

ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при 

первiсному визнаннi. 

 У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх 

справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.  

 Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у 

строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї 

на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство 

бере на себе зобов'язання купити або продати актив. 

  Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та 

iншу дебiторську заборгованiсть i фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. 

 Станом на 31 грудня 2019 та 2018рр. Товариство не класифiкувало жодних фiнансових активiв 

як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення. 

  

Подальша оцiнка  

 Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї: 

  Кредити та дебiторська заборгованiсть  

 Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не 



обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля 

первiсного визнання такi фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про 

фiнансовi результати у складi фiнансових витрат. 

  Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати у 

складi iнших операцiйних витрат. 

  

Фiнансовi iнвестицiї з визнанням прибутку i збитку за таким iнструментом в iншому сукупному 

доходi 

  Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi i борговi цiннi папери. 

Дольовi iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були 

класифiкованi анi як призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюванi за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi цiннi папери, якi 

Товариство має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для 

цiлей забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов. 

  Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за 

справедливою вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший 

сукупний дохiд у складi резерву iнструментiв, наявних для продажу, аж до моменту припинення 

визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з резерву 

iнструментiв, наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi 

витрати. 

  Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет 

справедливостi припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому 

майбутньому. Якщо Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через 

вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому 

майбутньому змiнились, Товариство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо 

перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської 

заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню 

позик i дебiторської заборгованостi, i при цьому Товариство має можливiсть i має намiр 

утримувати цi активи в осяжному майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу 

iнструментiв, утримуваних до погашення, дозволяється тiльки в тому випадку, якщо Товариство 

має можливiсть i має намiр утримувати фiнансовий актив до погашення. 

  У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для 

продажу", пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються 

у складi прибутку або збитку протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових 

потокiв також амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням 

ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, 

вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про фiнансовi результати. 

 

 Припинення визнання  

 Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано частини фiнансового активу або 

частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку: 

 - закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; або 

 - якщо Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на 

себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без 

суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (a) Товариство передало практично всi ризики 

та вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх 



ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом. 

  У разi якщо Товариство передала свої права на отримання грошових надходжень вiд 

активу, при цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, 

пов'язаних iз ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в 

облiку в розмiрi триваючої участi Товариства в цьому активi. 

  У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i 

вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi  

Товариством. 

  Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за 

меншою з двох сум: 

первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути 

пред'явлена до оплати Товариством. 

  

 Зменшення корисностi фiнансових активiв  

 Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових 

активiв чи групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається 

зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли 

iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що 

настали пiсля первiсного визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або 

випадки виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи 

групи фiнансових активiв, який може бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення 

корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають 

суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми 

боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi 

спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, 

що корелюють зi збитками за активами. 

 

 Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю  

 Спочатку Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення 

корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або 

сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У 

випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового 

активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв 

з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється 

на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на 

предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток 

вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на 

сукупнiй основi. 

  За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi 

фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та 

приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх 

очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за 

фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою 

дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна 

процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку 

резерву, та сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Процентнi доходи 

нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз застосуванням процентної ставки, 

використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у 



звiтi про фiнансовi результати. Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає 

реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано 

чи передано Товариству. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення 

корисностi знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася 

пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення 

корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання 

пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про фiнансовi результати кредитуються. 

 

Фiнансовi iнвестицiї з визнанням прибутку i збитку за таким iнструментом в iншому сукупному 

доходi 

  Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Товариство на кожну звiтну дату 

оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи 

фiнансових iнвестицiй. 

  У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об'єктивнi 

ознаки зменшення корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення 

справедливої вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї. "Значущiсть" необхiдно 

оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а "тривалiсть" - у порiвняннi з 

перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. При наявностi 

ознак зменшення корисностi сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю 

придбання та поточною справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi 

iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати, вилучається зi складу iншого 

сукупного доходу та визнається у звiтi про фiнансовi результати. Збиток вiд зменшення 

корисностi iнвестицiй у капiтал не сторнується через звiт про фiнансовi результати; збiльшення 

справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у 

складi iншого сукупного доходу. 

  У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть 

зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за 

амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє 

собою накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною 

справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi за цими 

iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати. 

  Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз 

застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв 

з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у 

складi доходiв вiд фiнансування. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового 

iнструменту збiльшується, i таке збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля 

первiсного визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про фiнансовi результати, збиток 

вiд зменшення корисностi сторнується через звiт про фiнансовi результати.  

 

 

Реструктуризована кредиторська заборгованiсть  

 Пiсля первiсного визнання реструктуризована кредиторська заборгованiсть в 

подальшому оцiнюється за амортизацiйною вартiстю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.  

 

Припинення визнання 

  Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або 

закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого 

фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво 

вiдмiнних умовах або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання 

визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з 



визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 

 

 Взаємозалiк фiнансових iнструментiв 

  Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - 

поданню у балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на 

взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати 

активи i одночасно з цим погасити зобов'язання. 

  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

  Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних 

ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань 

дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких 

позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї. 

  Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу 

на ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають 

використання нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть 

iншого iнструменту, аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi 

моделi оцiнки. 

 

 Виробничi запаси 

  Виробничi запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi 

звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, 

пов'язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно 

визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки. 

  

 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

  Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських 

рахунках, готiвковi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком погашення до трьох 

мiсяцiв. 

 Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених 

банкiвських овердрафтiв. 

 

Забезпечення  

 Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне 

або конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 

зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума 

зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, 

вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є 

суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв 

грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, 

пов'язаних iз певним зобов'язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення 

суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати. 

  

 

 Виплати працiвникам  

Державна пенсiйна програма з визначеними внесками  

 Товариство здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду 

соцiального страхування, фонду страхування на випадок втрати працездатностi та фонду 

зайнятостi, якi розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми 



вiдносяться на витрати у перiодi, в якому вони виникли. Державна пенсiйна програма з 

визначеними виплатами Товариство зобов'язане компенсувати державi суми пенсiйних виплат, 

що здiйснюються державою працiвникам Товариства, якi працювали протягом певного часу у 

шкiдливих умовах, як визначено нормативно-правовими актами України, i тому мають право на 

вихiд на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку, 

визначеного нормативно-правовими актами України. Цi зобов'язання сплачуються за рахунок 

грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi. 

  Чиста сума зобов'язання за цiєю державною пенсiйною програмою з визначеними 

виплатами розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої працiвниками у 

зв'язку з наданими ними послугами у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат 

дисконтується з метою визначення приведеної вартостi зобов'язання, а будь-яка невизнана 

вартiсть ранiше наданих послуг та справедлива вартiсть активiв плану вилучається з облiку. 

Приведена вартiсть зобов'язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом 

дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв iз застосуванням процентної 

ставки за корпоративними облiгацiями високої категорiї, якi деномiнованi у валютi, в якiй 

здiйснюється виплата за програмою, i строки погашення яких приблизно спiвпадають зi 

строками вiдповiдного пенсiйного зобов'язання. 

  Якщо пiд час розрахунку зобов'язання будь-якi кумулятивнi невизнанi актуарнi прибутки 

або збитки на початок перiоду перевищують десять вiдсоткiв вiд суми зобов'язання за 

програмами з визначеними виплатами, вiдповiдна частка перевищення визнається у звiтi про 

сукупнi доходи протягом середнiх очiкуваних перiодiв, що залишилися до завершення трудової 

дiяльностi працiвникiв, що мають право на виплати. В iнших випадках актуарнi прибутки чи 

збитки не визнаються. 

  У випадках збiльшення виплат за програмою частка суми збiльшених виплат, що 

стосується наданих ранiше працiвниками послуг, визнається у звiтi про фiнансовi результати 

рiвномiрними частинами протягом середнього перiоду, що залишається до моменту, коли 

виплати стають гарантованими. Якщо виплати стають гарантованими негайно, вiдповiднi 

витрати негайно визнаються у звiтi про фiнансовi результати. 

  

Короткостроковi виплати  

 Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на 

витрати по мiрi надання вiдповiдних послуг. 

 Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм 

виплати грошових премiй, якщо Товариство має поточне юридичне чи формальне зобов'язання 

виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i сума такого 

зобов'язання може бути визначена достовiрно. 

 

 Оренда 

  Визначення наявностi умов оренди в договорi ?рунтується на сутностi договору на дату 

початку оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання 

конкретного активу або договiр передбачає право використання активу. 

 Для угод, укладених до 1 сiчня 2005 р., датою початку вважається 1 сiчня 2005 р. вiдповiдно до 

перехiдних вимог КТМФЗ 4. 

 

Товариство як орендар 

  Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди 

за справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною 

вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 

фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна 

ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у 



звiтi про фiнансовi результати. 

  Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: 

розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає 

об?рунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у кiнцi 

строку оренди. 

  Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати 

iз використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди. 

  

Товариство як орендодавець 

  Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння 

активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi 

договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i 

визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi 

визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 

  

 Визнання доходiв 

  Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться 

збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням 

знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких 

визнається дохiд: 

" Дохiд вiд продажу газу  

" Доходи визнаються вiдповiдно до показникiв лiчильникiв газу та норм споживання газу i 

встановлених тарифiв. 

" Дохiд вiд транспортування газу 

" Доходи транспортування газу споживачам визнаються вiдповiдно до тарифiв, 

встановлених НКРЕ та обсягiв споживання. 

" Дохiд вiд оренди 

" Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку 

дiї орендного договору. 

" Процентний дохiд 

  Для всiх фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, процентний дохiд або витрати 

визнаються за методом ефективної ставки вiдсотка, що являє собою ставку за якою 

дисконтуються майбутнi грошовi потоки. Процентний дохiд вiдображається у складi фiнансових 

доходiв у звiтi про фiнансовi результати. 

 

 Податки 

 

 Поточний податок на прибуток 

  Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в 

сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). 

Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та 

податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний 

податок на прибуток Товариства розраховується вiдповiдно до українського податкового 

законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат, 

вiдображених у податковiй декларацiї Товариства. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку 

на прибуток в Українi становила 18%. 

  

Вiдстрочений податок на прибуток 

  Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за 

усiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань 



для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.  

 Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими 

рiзницями, окрiм випадкiв, коли: 

 - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 

активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент 

здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 

прибуток чи збиток; i 

 - вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та 

асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська 

компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна 

вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 

  Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими 

рiзницями i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i 

податкових збиткiв, якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно 

якого можна застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати 

невикористанi податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм 

випадкiв, коли: 

"  вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, 

виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що 

не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на 

бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 

"  вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i 

асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi 

активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному 

майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати 

тимчасову рiзницю. 

  Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату 

й зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 

активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й 

визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

  Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, 

застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi 

податкових ставок i положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i 

практично прийнятих) на звiтну дату. 

  Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо 

у складi капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. 

  Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають 

взаємозалiку за наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в 

рахунок поточних податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, 

нарахованих тим самим податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. 

  

Податок на додану вартiсть 

 Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 

крiм таких випадкiв: 

"  ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 

органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 

витратної статтi, залежно вiд обставин; 

"  дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.  

Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 



сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 

в балансi. 

  

  

Прибуток на акцiю  

 Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку 

за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус 

дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi 

перебували в обiгу. 

 

Таблиця 1 Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка 

фiнансового звiту  2000) 

  2019 рiк 2018 рiк 

Продаж та постачання природного газу 1 407 750 1 335 230 

Доходи вiд розподiлу газу  387 417 364 427 

Iншi доходи 13 308 - 

Всього 1 808 475 1 699 657 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

включала: 

 

Таблиця 2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код 2050) 

  2019 рiк 2018 рiк 

Собiвартiсть природного газу 1 372 679 1 333 262 

Нормованi втрати при вимiрювання газу у ПГЛ та при транспортування газу 173 732 84 

083 

Виробничо-технологiчнi витрати 21 368 191 179 

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 109 045 90 247 

Знос та амортизацiя 13 124 9 744 

Iншi витрати 29 411 23 558 

Всього 1 719 359 1 732 073 

 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали: 

 

Таблиця 3 Адмiнiстративнi витрати (код 2130) 

  2019 рiк 2018 рiк 

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 23 606 18 889 

Супровiд i пiдтримання програмного забезпечення 750 563 

Утримання адмiнiстративних примiщень та витратнi матерiали 340 136 

Знос та амортизацiя 633 593 

Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 1 294 71 

Послуги зв'язку 207 194 

Iншi витрати 4 771 2 376 

Всього 31 601 22 822 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали: 

 

Таблиця 4 Iншi операцiйнi витрати (код 2180) 

  2019 рiк 2018 рiк 

Судовий збiр 36 014 32 957 



Виробнично - технологiчнi витрати (разбаланс) 24 800 51 980 

Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 6 23 

ПДВ, не вiднесений до складу податкового кредиту 9 094 3 578 

Вiдшкодування витрат на виплату пiльгових пенсiй 245 254 

Вiдрахування профспiлкам (потреби спiвробiтникiв) 582 453 

Визнанi штрафи,пенi,неустойки 2 377 54 278 

Iншi операцiйнi витрати 6 962 1 067 

Всього 80 080 144 590 

 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi доходи включали: 

 

Таблиця 5 Iншi фiнансовi доходи (код 2220) 

  2019 рiк  2018 рiк 

Нарахованi вiдсотки по депозитах та залишках по рахунках 7 4 

Вiдсотки по цiнних паперах 0,00 0,00 

Нарахованi доходи по вiдсотках 0,00 0,00 

Iншi 0,00 0,00 

Всього iнших фiнансових доходiв 7 4 

 

 Починаючи з 1 сiчня 2014 р. застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в 

Українi становить 18%. 

 

 Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та 

добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на 

прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр. 

 

Таблиця 6 (Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (код 2290, 2295) 

  2019 рiк 2018 рiк 

(Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування  (35 775) (13 201) 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток - - 

Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу валових 

витрат (доходiв) при визначеннi оподаткованого прибутку - - 

Змiна невизнаного податкового активу  - - 

Вплив змiни податкової ставки - - 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 0 0 

 

 Дiяльнiсть Товариства за 2018 - 2019 р.р. збиткова. 

 

Основнi засоби та незавершене будiвництво  

 

 Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 

2019-2018 рокiв були такими: 

 

Таблиця 1 Окремi вiдмостi про вартiсть основних засобiв за галузевою класифiкацiєю (код 1011, 

1012) 

  Земля, будiвлi та споруди Газотрансп. обладнання Транспорт Iншi основнi засоби

 Незавершене будiвництво Всього 

На 31 грудня 2018 року       

Первiсна вартiсть 24 406 517 199 23 037 103 755  666 953 

Накопичена амортизацiя 18 336 362 314 21 883 114 190  503 042 

       



На 31 грудня 2019  року       

Первiсна вартiсть 26 665 535 317 23 379 103 036  688 397 

Накопичена амортизацiя 20 065 373 409 22 581 100 668  516 723 

              

 

 Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою державне майно, отримане у 

господарське вiдання. 

Первiсна вартiсть необоротних активiв, якi не контролюються Товариством складає 312 873 

тис.грн., залишкова вартiсть дорiвнює нулю. Первiсна вартiсть необоротних активiв, якi 

знищено та по яким припинено нарахування амортизацiї дорiвнює 1 457 тис.грн., залишкова - 

538 тис.грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала (код 1125): 

  2019 рiк 2018 рiк 

Контрактна сума заборгованостi 2 223 835 1 927 917 

Мiнус-резерв сумнiвних боргiв (195 486) (195 486) 

Всього 2 028 349 1 732 431 

 

В середньому контрактний термiн погашення дебiторської заборгованостi складає 30 днiв. 

 

Рух за статтями резерву сумнiвних боргiв що являє собою зменшення корисностi дебiторської 

заборгованостi є таким: 

 

Рух за статтями резерву сумнiвних боргiв 

  Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi Зменшення корисностi на колективнiй 

основi Всього 

на 31 грудня 2019 року 0 195 486 195 486 

Змiна за рiк, нетто  0 0 0 

На 31 грудня 2018 року  0 195 486 195 486 

 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами та iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала (код 1130): 

 

  31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Авансовi платежi за природний газ 0 64 352 

Авансовi платежi за товари та послуги  7 132 5 573 

Авансовi платежi за транспортування природного газу 0 0 

Всього 7 132 69 925 

 

Станом на 31 грудня iнша поточна заборгованiсть включала (код 1155): 

 

  31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Дебiторська заборгованiсть цiнними паперами 25 000 25 000 

Оплата лiкарняних 283 384 

 136 000 0 

Iншi заборгованiсть 23 777 7 868 

Всього 185 060 33 252 

 



 Грошi та їх еквiваленти 

 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 року, грошi та їх еквiваленти  включають грошовi кошти на 

поточних рахунках Товариства в українських банках. 

 

Власний капiтал 

 

Зареєстрований статутний капiтал (код 1400) 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., зареєстрований статутний капiтал Товариства складав 7 

302 980 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. (п'ятдесят копiйок) кожна. Одна акцiя 

дає право одного голосу. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., загальна облiкова вартiсть 

внесеного капiталу становила 3 651 тис. грн. 

 

Iнший додатковий капiтал  

 Договiрна вартiсть отриманих в оперативне управлiння основних засобiв 

 

Iнший додатковий капiтал включає отримане державне майно за вартiстю, що була узгоджена 

мiж Товариства та розпорядником майна.  

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 

Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала (код 1615): 

 

  31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Заборгованiсть за природний газ 1 914 201 1 289 938 

Заборгованiсть за транспортування природного газу 849 188 820 307 

Iнша заборгованiсть 3 581 2 635 

Всього 2 766 970 2 112 880 

 

В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 30 днiв. 

Станом на 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованiсть за природний газ у сумi 0 тис. грн. є 

такою, по якiй вийшов строк погашення згiдно з контрактними зобов'язаннями.  

 

Пов'язанi сторони 

 

Пов'язаними для Товариства сторонами є: 

 - Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код 

ЄДРПОУ 20077720)  (далi - Компанiя). За 2019 рiк Товариство придбало у Компанiї природний 

газ на загальну суму 1 381 988,4 тис.грн. Також протягом звiтного перiоду, на користь Компанiї 

Товариством були нарахованi за рiшеннями господарчого суду штрафи, пенi в розмiрi 35 605,6 

тис.грн. Кредиторська заборгованiсть Товариства перед Компанiєю станом на 31.12.2019р. 

Складала 1 684 306,2 тис.грн., дебiторська -765,4 тис.грн. вiдповiдно. 

 - Приватне акцiонерне товариство "Газтек" (код ЄДРПОУ 31815603).  Товариство не 

мало фiнансово-господарчих вiдносин протягом звiтного перiоду з цiєю стороною. 

 

 

Поточнi забезпечення 

 

 Станом на 31 грудня 2019 року поточнi забезпечення включають виключно нарахування 

за невикористанi вiдпустки. 

 



Забезпечення виплат персоналу 

   

 Товариство несе зобов'язання  одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам 

бонусiв з нагоди ювiлеїв. 

  

 Крiм цього, Товариство несе зобов'язання компенсувати Державi Україна суму пенсiйних 

нарахувань, що виплачуються Державою спiвробiтнику Товариства, який працював певний 

перiод часу у шкiдливих умовах (згiдно iз законодавством) i який, таким чином, має право на 

раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до досягнення звичайного 

пенсiйного вiку (згiдно iз законодавством). 

 

 

  Голова Правлiння                                                     I.В.Петрина 

 

 

 Головний бухгалтер       О.О.Кирюхiна 

 

 

 

 

 

 

Додаткової iнформацiї немає. 

 Додаткової iнформацiї немає. 

Додаткової iнформацiї немає. 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "СТАНДАРТ-

АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23980886 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Предславинська, буд. 

12, офiс 195 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1259 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 1254, дата: 01.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.02.2020, дата 

закінчення: 23.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 23.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

111 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

м. Київ                                                                                                                     

Реєстрацiйний номер:  

 

АДРЕСАТ 

Акцiонерам та Правлiнню АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України 

 

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Оператор 



газорозподiльної системи "Луганськгаз", код за ЄДРПОУ 05451150 (за текстом iменоване - 

Товариство), за 2019 рiк, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (далi - МСФЗ), а саме:  

- звiт про фiнансовий стан станом на 31.12.2019 року; 

- звiт про сукупнiй дохiд за 2019 рiк; 

- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк; 

- звiт про власний капiтал за 2019 рiк; 

- примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових 

полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до МСФЗ. 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Товариство розташовано в областi, яка подiлена на пiдконтрольну та непiдконтрольну 

територiю України, та в якiй проводитися Операцiя об'єднаних сил з використанням активного 

збройного протистояння. Частина активiв Товариства перебуває на тимчасово окупованих 

територiях, а саме яка належить фiлiям Товариства: Алчевське МРУЕГГ, Антрацитiвське 

МРУЕГГ, Краснодонське МРУЕГГ, Краснолуцьке МРУЕГГ, Стаханiвське МРУЕГГ, 

Свердловське МРУЕГГ.  На думку аудиторiв, за цих обставин можуть виникнути ризики щодо 

загрози безперервно продовжувати дiяльнiсть в майбутньому.  

Дебiторська заборгованiсть  

В Товариствi є iстотнi залишки дебiторської заборгованостi на звiтну дату. Оцiнка 

керiвництвом можливостi вiдшкодування цiєї заборгованостi є, в значнiй мiрi суб'єктивною i 

не ?рунтується на припущеннях, зокрема, на прогнозi здатностi клiєнтiв (покупцiв) Товариства 

проводити оплату за поставленi послуги. Тобто Товариством не застосовувався обов'язковий 

до використання в 2019 роцi МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", який вимагає облiку 

знецiнення дебiторської заборгованостi. Аудитори не змогли отримати прийнятнi аудиторськi 

докази в достатньому обсязi, у зв'язку з частковою вiдсутнiстю первинних документiв, а також 

з огляду на невизначенiсть очiкуваної форми та строкiв погашення цих сум.  

За статтею довгострокова дебiторська заборгованiсть Звiту про фiнансовий стан (код 1040)  

облiковується сума заборгованостi в розмiрi 623 тис. грн., яка виникла на непiдконтрольнiй 

територiї Українi, первиннi документи вiдсутнi. 

В статтi активiв торгова дебiторська заборгованiсть Звiту про фiнансовий стан (код 1125) 

облiковується безнадiйна заборгованiсть (виникнення бiльше 1095 днiв) в сумi 223 653 тис. 

грн. по контрагентах, якi знаходяться на непiдконтрольнiй Українi територiї. Резерв сумнiвних 

боргiв нараховано в попереднiх звiтних перiодах в сумi 195 486 тис. грн., тобто активи 

Товариства завищенi по цiй статтi на 28 167 тис. грн. Також, у складi активiв за даною статтею 

облiковується заборгованiсть наданих субсидiй та пiльг населенню на непiдконтрольнiй 

Українi територiї в сумi 13 397 тис.грн., якi пiдлягали компенсацiї з мiсцевих бюджетiв. Дане 

питання станом на 31.12.2020р. не вирiшено, тому з огляду на невизначенiсть строкiв 

погашення актив повинен бути знецiнений.  

В статтi активiв Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Звiту про фiнансовий стан 

(код 1130) вiдображенi залишки заборгованостi, яка має статус безнадiйної (виникнення 

бiльше 1095 днiв) в сумi  2 308 тис. грн. по контрагентах, якi знаходяться на непiдконтрольнiй 

територiї. 

Грошовi кошти в банку, що перебуває в стадiї лiквiдацiї 

В статтi  Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Звiту про фiнансовий стан (код 1155) у 

складi активiв станом на 31 грудня 2019 року вiдображенi залишки заборгованостi у виглядi 

депозиту в українському банку "НАДРА" на умовах субординованого боргу у сумi 136 000 

тис. грн. Даний депозит пiдлягає поверненню у серпнi 2020 року i вiдображено за 



контрактною вартiстю в сумi первiсного визнання фiнансового активу. 

Вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 04 червня 2015 р. № 356 "Про вiдкликання 

банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НАДРА" виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб (далi - Фонд) прийнято рiшення вiд 05 червня 2015р. № 113, "Про початок 

процедури лiквiдацiї ПАТ "КБ "НАДРА" та призначення уповноваженої особи Фонду на 

лiквiдацiю банку", згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї ПАТ "КБ "НАДРА" та 

подовжено строки лiквiдацiї до 03.06.2020р. Ми звертаємо увагу, що у зв'язку iз статусом 

Товариства як кредитора останньої черги на задоволення вимог кредиторiв, вiрогiднiсть 

отримання економiчних вигiд вiд активу у первiсно-очiкуваному розмiрi є дуже низькою.  

Ми вважаємо, що справедлива вартiсть даного  активу дорiвнює нулю. Вiдповiдно непокритi 

збитки заниженi на 136 000 тис. грн. 

 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ АУДИТУ 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (видання 2016-2017 рокiв), надалi - МСА. 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит фiнансової звiтностi". Ми є незалежними по вiдношенню до Пiдприємства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в Українi до 

нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 

цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ ЩОДО БЕЗПЕРЕРВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI 

Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, коливання 

курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть 

надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства.  

Враховуючи мiсцезнаходження Товариства,  яке знаходиться в областi, в якiй проводяться 

Операцiї об'єднаних сил (ООС), згiдно з Указом Президента України вiд 30 квiтня 2018 року  

№ 116/2018 "Про рiшення Ради нацiональної безпеки i оборони України вiд 30 квiтня 2018 

року "Про широкомасштабну антитерористичну операцiю в Донецькiй та Луганськiй 

областях" має мiсце зменшення корисностi активiв, або ризик виникнення ознак загрози 

безперервностi. Примусове стягнення заборгованостей на пiдставi судових рiшень може 

загрожувати Товариству банкрутством. Дiяльнiсть Товариства є збитковою. 

Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд 

значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому 

використовував припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для 

облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв. 

Аудитор не може передбачати майбутнi подiї або умови, якi можуть обумовити припинення 

пiдприємством його безперервної дiяльностi. Однак, вiдсутнiсть в аудиторському звiтi будь-

яких згадок про фактори невизначеностi, що стосуються безперервностi дiяльностi, не може 

розглядатися як гарантiя здатностi суб'єкта продовжувати свою дiяльнiсть безперервно. 

 

Щодо пандемiї COVID-19 

11 березня 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я ВООЗ охарактеризувала спалах 

COVID-19 у свiтi як пандемiю.  У зв'язку iз поширенням COVID-19 у свiтi, Кабiнетом 

Мiнiстрiв України було прийнято постанову №211 вiд 11.03.20р. "Про запобiгання поширенню 

на територiї України короновiрусу  COVID-19", якою були запровадженi карантиннi заходи. 

Обмеження щодо перемiщення людей, товарiв та послуг та стримувальнi заходи мають 



значний вплив на економiку України в цiлому. Зростає вплив вiрусу на решту свiту через 

обмеження дiлових поїздок та туризму, ланцюгiв поставок, товарiв тощо. 

Разом з тим, Аудитор не бачить пiдстав для коригування фiнансової звiтностi станом на 31 

грудня 2019, оскiльки сама пандемiя спалахнула вже в 2020 роцi, але оцiнити вплив цiєї 

ситуацiї на можливiсть здiйснювати продовження дiяльностi на безперервнiй основi аудитори 

достовiрно не можуть.   

 

КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ 

Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в 

контекстi нашого аудиту та при формуваннi думки щодо фiнансової звiтностi, при цьому ми 

не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд 

вiдобразити в нашому звiтi. 

Незавершенi судовi процеси 

Час вiд часу у процесi звичайної господарської дiяльностi до Товариства висуваються певнi 

претензiї. Ризик вiдтоку фiнансових ресурсiв, пов'язаних з такими претензiями, вважається 

вiрогiдним.  Мiж Товариством та деякими користувачами природного газу iснують позови 

щодо обсягiв по незаконно вiдiбраного газу з магiстральних мереж. Керiвництво не може 

достовiрно оцiнити суму потенцiйних збиткiв, якщо такi є.  

Товариство є стороною судових розглядiв по адмiнiстративних справах з податковою 

службою. Для податкового середовища в Українi характернi складнiсть податкового 

адмiнiстрування, суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства 

та нормативних актiв, якi можуть стати причиною нарахування додаткових податкiв, штрафiв i 

пенi i цi суми можуть бути суттєвими. На думку керiвництва, Товариство виконало усi вимоги 

чинного податкового законодавства та вiрогiднiсть того, що сума буде визнана до сплати, є 

низькою, тому фiнансова звiтнiсть Товариства не мiстить жодних забезпечень вiдносно цих 

операцiй. 

Iнформацiя про наявнiсть незакритих судових справ, в яких Товариство виступає вiдповiдачем  

вiдображена у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Ми проаналiзували перелiк судових справ та вiдкритих проваджень. Були дослiдженi факти 

виникнення подiй, якi призвели до зазначених подiй. Були проаналiзованi варiанти вирiшення 

питань. 

Оскiльки не можливо передбачити судовi вироки, та розрахувати суми втрат, зазначений факт 

не вплинув на судження аудиторiв стосовно фiнансової звiтностi. Аудитори вiдмiчають той 

факт що в примiтках до фiнансової звiтностi ця iнформацiя розкрита.  

 

Операцiї з пов'язаними  особами  

 

Товариство має iстотнi залишки за розрахунками та операцiї зi своїми пов'язаними сторонами, 

а саме: 

Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 

20077720), яка є постачальником природного газу та за 2019 рiк обсяг поставок Товариству 

складав 1 381 988,4 тис.грн. Також протягом звiтного перiоду, на її користь  Товариством були 

нарахованi за рiшеннями господарчого суду штрафи, пенi в розмiрi 35 605,6 тис.грн. 

Кредиторська заборгованiсть Товариства перед Акцiонерне товариство "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"  станом на 31.12.2019р. складала 1 684 306,2 тис.грн., 

дебiторська -765,4 тис.грн. вiдповiдно.  

Данi операцiї розкрито Товариством в примiтках до фiнансової звiтностi в повному обсязi. 

 

IНША IНФОРМАЦIЯ  



Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, пiдготовлену 

станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.  

Iнша iнформацiя складається з наступних звiтiв: 

1. Звiт про управлiння за 2019 рiк. 

2. Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк; 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо 

надавати впевненiсть у будь-якiй формi щодо даної iнформацiї. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 

ознайомленнi з iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi 

мiж iншою iнформацiєю та  фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi 

аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих iстотних спотворень на пiдставi 

норм МСА 720. 

Звiт про управлiння за 2019 рiк  

Вiдповiдно до статтi 14 пункту 3 абз.5 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть" Звiт про управлiння, що надається Товариством вiдповiдно до Закону 

України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до Закону України № 996 "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" узгоджений з фiнансовою звiтнiстю 

Товариства за звiтний перiод та не мiстить суттєвих викривлень. 

Звiт про управлiння складений вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

7 грудня 2018 року № 982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту 

про управлiння".  

 

Узгодженiсть звiту про корпоративне управлiння з фiнансовою звiтнiстю 

Звiт про корпоративне управлiння, що надається Товариством у складi Звiту про управлiння, 

складений вiдповiдно до вимог статтi 401 пункту 3 абз.3 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок", узгоджений з фiнансовою звiтнiстю Товариства за звiтний перiод та не 

мiстить суттєвих викривлень. 

 

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк 

Товариство планує пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 

2019 рiк пiсля дати оприлюднення цього звiту незалежного аудитора. Пiсля отримання та 

ознайомлення з Рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо висновку, що 

в ньому iснує суттєве викривлення, ми повiдомимо про це питання додатково тих осiб, кого 

надiлено найвищими повноваженнями. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему 

внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 



мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;  

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть; 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

 

 

 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ  

Щодо дотримання вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть"  

Протоколом засiдання Наглядової ради №31/01-2020  щодо конкурсного вiдбору Товариства 

вiд 31 сiчня 2020 року  нас було призначено суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень становить 1 рiк. 

Пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних 

iз шахрайством 

Iнформацiя щодо розкриття ризикiв дiяльностi викладена управлiнським персоналом в Звiтi 

про управлiння за 2019 рiк.  

Згiдно з МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння 

суб'єкта господарювання i його середовища", ми виконали процедури необхiднi для 

отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, 

що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".  

Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi 



на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi 

процедури, в тому числi по сутi, з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. 

Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi 

та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та 

стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 

Вiдповiдно до МСА 450 "Оцiнка викривлень, iдентифiкованих пiд час аудиту" нами було 

розглянуто питання щодо вибору та застосування облiкової полiтики та облiкових оцiнок 

щодо визначення їх впливу на звiтнiсть в цiлому. Нами оцiнено їх вплив на звiтнiсть, що 

перевiрялася. Нами також були проведенi аналiтичнi процедури щодо аналiзу показникiв 

лiквiдностi та платоспроможностi. Ми провели тестування системи внутрiшнього контролю з 

метою отримання висновкiв щодо її надiйностi та дiєвостi. На нашу думку, система 

внутрiшнього контролю Товариства є ефективною для обсягiв реалiзацiї послуг, що надає 

Товариство, для запобiгання фактам шахрайства та помилок. 

Масштаби нашої перевiрки не були обмеженi будь-яким способом та нам надали доступ до 

всiєї необхiдної iнформацiї. 

Ми не iдентифiкували факти шахрайства та не отримали доказiв обставин, якi можуть 

свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилок. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботу в достатньому 

обсязi для висловлення нашої думки щодо фiнансової звiтностi Товариства, процесiв облiку та 

засобiв контролю, якi використовуються Товариством, а також з урахуванням специфiки 

галузi, в якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть. 

Ми визначили, що Товариство пiдлягає обов'язковому аудиту як пiдприємство, що становить 

суспiльний iнтерес, згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV. 

При визначеннi нашої загальної стратегiї аудиту  ми враховували значущiсть статей 

фiнансової звiтностi, нашу оцiнку ризикiв по кожнiй статтi та загальне покриття операцiй 

Товариства нашими процедурами, а також ризики, пов'язанi з менш суттєвими статтями, якi не 

були включенi до загального об'єму нашого аудиту. 

Ми визначили, який вид роботи по кожнiй статтi повиннi виконати, щоб мати змогу зробити 

висновок, чи отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для об?рунтування нашої 

думки щодо фiнансової звiтностi Товариства в цiлому. 

У сукупностi об'єм аудиту покриває бiльш нiж 70 % загальної вартостi активiв. Це забезпечило 

нам докази, необхiднi для того, щоб висловити думку щодо фiнансової звiтностi Товариства в 

цiлому. 

Аудит не гарантує виявлення всiх суттєвих викривлень через такi фактори, як використання 

суджень, тестувань, обмеження, властивi внутрiшньому контролю, а також через те, що 

бiльшiсть доказiв, доступних аудитору, є скорiш переконливими, нiж остаточними.  

Властивi обмеження аудиту створюють невiд'ємний ризик того, що деякi суттєвi викривлення 

фiнансових звiтiв не будуть виявленi, навiть при належному плануваннi i здiйсненнi аудиту 

вiдповiдно до МСА.  

Ми отримали об?рунтовану впевненiсть про вiдсутнiсть суттєвих викривлень у фiнансових 

звiтах Товариства. 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-Аудит". 

Код ЄДРПОУ: 23980886. 

Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 195. 



Поштова адреса: 01001, м. Київ-1, а/с 460. 

Iнформацiя про включення в Реєстр: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт-

Аудит" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiли суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi та суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес пiд №1259.  

Телефон: +38 (044) 469 07 17. 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, 

є: виконавчий директор Олексiєнко Дмитро Володимирович, якого включено до Реєстру 

аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд № 100147. 

 

 

Виконавчий директор                                                                                                         

ТОВ "Стандарт-Аудит"           Олексiєнко Д.В. 

 

Дата пiдписання: 23 квiтня 2020р. 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
На думку Голови Правлiння Iгоря Володимировича Петрини, рiчна фiнансова звiтнiсть 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї 

"Луганськгаз". Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство  стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 



23.04.2019 24.04.2019 Відомості про зміни до статуту, пов’язані із зміною прав 

акціонерів 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 
вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

(для емітентів - акціонерних товариств) 

23.04.2019 24.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів 

25.04.2019 29.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

06.06.2019 07.06.2019 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

19.03.2019 19.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів 

 


