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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05451150 

4. Місцезнаходження 

 93400, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0645700505,  

6. Електронна поштова адреса  

 pat@lggas.com.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 26.04.2017 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 80 "Бюлетень. Цiннi папери України"  27.04.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці lg.104.ua в мережі Інтернет 27.04.2017 

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   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  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

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. 10 - Iнформацiя про дивiденди вiдсутня в зв'язку з тим, що дивiденди у звiтному перiодi не 

нараховувались та не виплачувались. 

 

п.п. 2 п. 12 - Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуск облiгацiй. 

 

п.п. 3 п. 12 - Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство 

не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 

 

п.п. 4 п. 12 - Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. 

 

п.п. 5 п. 12 - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в зв'язку 

з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

 

п.п. 8 п. 14 - Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня. 

 

п.п. 7 п. 14 - Товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. Iнформацiя по даному роздiлу вiдсутня. 

 

п. 15 - Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку з тим, 

що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 



 

Iнформацiя по пунктах 18-27 змiсту вiдсутня в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства. 

 

п. 28 - Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт): вiдсутнi, оскiльки Товариство розмiщує 

повний текст аудиторського висновку.. 

 

п. 30 - Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. 

 

п. 32 - 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. 

 

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. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 

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

 A01 № 611935 

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) 

 1433 

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. Органи управління підприємства 

 Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi 

товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" м. Київ 

2) МФО банку 

 300647 

3) Поточний рахунок 

 2600605226 

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

рахунком у іноземній валюті 

 немає 

5) МФО банку 

 немає 

6) Поточний рахунок 

 немає 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

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. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 40268230 

4) Місцезнаходження 

 93400, ЛУГАНСЬКА ОБЛ., МIСТО СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ВУЛИЦЯ ГАГАРIНА, 

БУДИНОК 87, КАБIНЕТ 307 

5) Опис  

 Єдиним учасником Товариства є ПАТ "Луганськгаз". Для забезпечення дiяльностi 

Товариства за рахунок вкладу Учасника створено Статутний капiтал Товариства в розмiрi 1 

000,00 тис.грн., що становить 100% Статутного капiталу Товариства. Вид внеску - грошовi 

кошти. ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ" зареєстровано реєстрацiйною службою Сєвєродонецького 

мiського управлiння юстицiї Луганської областi, дата державної реєстрацiї 10.02.2016р., № 

запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 

13831020000004057. Вищим органом Товариства є Загальнi збори учасникiв. Загальнi збори 

учасникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi iз 

тих, що переданi або належать до компетенцiї iнших органiв Товариства. 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Державний комiтет України 

по нафтi та газу-
37471933 

01601, Київська обл., 

Шевченкiвський р-н, Київ, 
0 



правонаступник Мiнiстерство 

енергетики i вугiльної 

промисловостi України 

Хрещатик 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичних осiб засновникiв 

немає 
д/н д/н  д/н 0 

Усього 0 

 

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

1) Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Петрина Iгор Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Нацiональна акцiонерга компанiя "Нафтогаз України", головний фахiвець вiддiлу 

документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної роботи та реалiзацiї 

природного газу департаменту реалiзацiї газу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 11.01.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол № 28/12-2015 вiд 28.12.2015 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 21 рiк. 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. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Головний iнженер 

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

 Рибак Сергiй Володимирович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 



4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз"- тимчасово виконуючий обов'язки Головного iнженера. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 24.07.2013, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол № 24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.). 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 31 рiк. 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. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки 

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

 Бiлан Микола Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.05.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 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 35 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: начальник управлiння з 

правового забезпечення ПАТ "Луганськгаз", радник Голови Правлiння ПАТ "Луганськгаз", 

начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз", провiдний фахiвець з фiнансово-

економiчної безпеки вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", тимчасово виконуючий 

обовя'зки начальника вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", начальник 

Новопсковського мiжрайонного управлiння по експлуатацiї газового господарства - фiлiї ПАТ 

"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. 

 

1) Посада 

  Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу 

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

 Власов Олександр Геннадiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу розрахункiв з юридичними та фiзичними особами. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.05.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 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 посади: начальник служби облiку газу Краснодонського 

МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз", начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ 

"Луганськгаз", начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "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. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань 

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

 Моiсеєнко Iван Євгенович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 16 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта", директор. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.01.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). 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 16 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. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерiцiйної дiяльностi та 

обслуговування клiєнтiв 

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

 Лабецька Наталiя Миколаївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1984 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 21.01.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). 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 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посади: економiста з фiнансової роботи ПАТ <Луганськгаз>, начальника вiддiлу 

бюджетування та контролю ПАТ <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. 

 

1) Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з юридичних питань 

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

 Сєньков Євген Iванович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1978 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "Луганськгаз". 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.12.2016, обрано до 31.12.2016 

9) Опис 



 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства  

(Протокол вiд 16.11.2016 р. №16/11-2016). 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 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник вiддiлу претензiйно-

позовної роботи юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. - 

начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - червень 2016 р. - 

перший заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Концерн Стирол"; червень 2016 

р. - листопад 2016 р. - радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "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. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Кирюхiна Ольга Олександрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1974 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi, радник податкової та митної справи 3 рангу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.08.2015, обрано безстроково 

9) 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 ПАТ "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 23 роки. 

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. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Швидкий Едуард Анатолiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "Луганськгаз" вiд 26.10.2016 р. № 26/10-

2016 було прийнято рiшення обрати посадову особу Головою Наглядової ради. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 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 паспортних даних не надана. Iнформацiєю 

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

володiє. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Винокуров Валерiй Вiкторович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 

обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 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 паспортних даних не надана. 

Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Ахметов Рустем Сафiуллович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 

обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. 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 паспортних даних не надана. 

Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Сабiров Ельдар Муллаханович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства 

9) Опис 



 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) 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 з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв 

Товариства. 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 

паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-

яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Пташник Андрiй Юрiйович 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 9 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник начальника вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код 20077720. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних 

Загальних зборiв Товариства. 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 паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Супрун Лiля Петрiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 



6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Протоколом 

засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Луганськгаз" вiд 27.10.2016 р. № 1 було прийнято рiшення 

обрати посадову Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком на 3 (три) 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 паспортних 

даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Стельмах Олександра Вiкторiвна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком на 3 (три) 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 паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Дорожинська Оксана Анатолiївна 

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



 д/н д/н  д/н 

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 01.10.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком на 3 (три) 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 паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правлiння Петрина Iгор 

Володимирович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

Перший заступник 

Голови Правлiння 

- Головний 

iнженер 

Рибак Сергiй 

Володимирович 

д/н д/н  д/н 747 0,010228 747 0 0 0 

Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

економiчної 

безпеки 

Бiлан Микола 

Вiкторович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

 Член 

Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

постачання та 

облiку газу 

Власов Олександр 

Геннадiйович 

д/н д/н  д/н 3 0,000041 3 0 0 0 

Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

фiнансово-

економiчних 

питань 

Моiсеєнко Iван 

Євгенович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

комерiцiйної 

дiяльностi та 

обслуговування 

клiєнтiв 

Лабецька Наталiя 

Миколаївна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 



Член Правлiння - 

Заступник Голови 

Правлiння з 

юридичних питань 

Сєньков Євген 

Iванович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Кирюхiна Ольга 

Олександрiвна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Швидкий Едуард 

Анатолiйович 

д/н д/н  д/н 1 0,000013 1 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Винокуров 

Валерiй 

Вiкторович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Ахметов Рустем 

Сафiуллович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Сабiров Ельдар 

Муллаханович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Пташник Андрiй 

Юрiйович 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Супрун Лiля 

Петрiвна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Стельмах 

Олександра 

Вiкторiвна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Дорожинська 

Оксана 

Анатолiївна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 751 0,010282 751 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Публiчне 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 25,706206 1 825 746 0 0 0 

Приватне акцiонерне 

товариство "Газтек" 

31815603 04116, Київська 

обл., 

Шевченкiвський р-н, 

м. Київ, вул. 

Маршала Рибалка, 

буд. 11 

3 645 610 49,919484 51,329594 3 645 610 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

         

Усього 5 471 356 74,919497 77,0358 5 471 356 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 30.09.2016 

Кворум зборів 99,736524 

Опис Позачерговi загальнi збори акцiонерiв (далi - ЗЗА) вiдбулися 30.09.2016 р. 

Проведення ЗЗА було iнiцiйовано Наглядовою радою Товариства, яка сформувала 

порядок денний. Пропозицiї вiд акцiонерiв щодо доповнення порядку денного 

ЗЗА не надходило. На ЗЗА розглядалися наступнi питання: 1. Обрання Лiчильної 

комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3. Затвердження порядку (регламенту) 

проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4. Звiт Правлiння Товариства 

за 2014 рiк. 5. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк. 6. Звiт Наглядової Ради 

Товариства за 2014 рiк. 7. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2015 рiк. 8. Звiт та 

висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. 9. Звiт та висновки Ревiзiйної 

комiсiї Товариства за 2015 рiк. 10. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. 

Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2014 рiк. 12. Затвердження 

рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 13. Розподiл прибутку 

Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2014 року. 14. Розподiл 

прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2015 року. 15. 

Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 16. Про 

внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в 

новiй редакцiї. 17. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi 

збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом 

затвердження їх у новiй редакцiї. 18. Про припинення повноважень Голови та 

членiв Наглядової ради Товариства. 19. Про обрання членiв Наглядової ради 

Товариства. 20. Затвердження умов договору (контракту), що укладається  з 

членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується 

на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Наглядової 

ради Товариства. 21. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 22. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 23. 

Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревiзiйної 

комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд 

iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

24. Прийняття рiшення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинiв у 

2016 - 2017 роках ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких 

правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства (перевищує 225 517 000,25 грн.). По першому 

питанню порядку денного "Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

Товариства" вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства в наступному складi: Лабецька Наталiя Миколаївна - Голова 

Лiчильної комiсiї; Борисова Анастасiя Володимирiвна - член Лiчильної комiсiї; 

Власова Олена Анатолiївна - член Лiчильної комiсiї; Пехота Павло Миколайович 

- член Лiчильної комiсiї. По другому питанню порядку денного "Обрання Голови 

та секретаря Загальних зборiв Товариства" вирiшили: 1. Обрати Головою 

Загальних зборiв Товариства - Кришталя Олександра Володимировича. 2. Обрати 

Секретарем Загальних зборiв Товариства - Андрєєва Артема Миколайовича. По 

третьому питанню порядку денного "Затвердження порядку (регламенту) 

проведення Загальних зборiв Товариства" вирiшили: Затвердити Регламент 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: - Час для виступiв доповiдачiв з 

питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступiв учасникiв у дебатах та 

обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для вiдповiдей на 

питання, довiдки - до 3 хвилин. - Для виступiв на  Загальних зборах акцiонерiв 

Товариства слово може бути надане лише акцiонерам або їх уповноваженим 



особам, якi зареєструвались для участi у Загальних зборах акцiонерiв Товариства, 

головi та секретарю Загальних зборiв акцiонерiв,  представникам Правлiння, 

Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та бухгалтерiї Товариства. - Усi запитання, 

звернення по питанням порядку денного  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, 

запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у 

письмовому виглядi Головi та/або секретарю Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства через членiв Лiчильної комiсiї, що присутнi у залi, до моменту 

початку розгляду вiдповiдного питання порядку денного iз зазначенням прiзвища 

та iменi (найменування) акцiонера та/або його представника, та засвiдченi їх 

пiдписом. - Голова Загальних зборiв Товариства виносить на розгляд питання 

порядку денного Загальних зборiв у тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в 

опублiкованому порядку денному (змiнах до нього), або за рiшенням Голови 

Загальних зборiв в iншiй послiдовностi. - У випадку, якщо з питання порядку 

денного запропоновано одночасно декiлька проектiв рiшень, одним з яких 

пропонується зняти вiдповiдне питання порядку денного з розгляду, Голова 

Загальних зборiв Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування 

проект рiшення про зняття з розгляду вiдповiдного питання порядку денного. 

Якщо в результатi голосування з питання порядку денного проект рiшення про 

зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, iншi 

проекти рiшень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами 

Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборiв 

Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, вiдповiднi бюлетенi 

не збираються, а пiдсумки голосування з них не пiдбиваються та не 

оголошуються. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, 

форма i текст, яких були затвердженi Наглядовою радою Товариства, та якi були 

виданi учасникам Загальних зборiв акцiонерiв Товариства для голосування. - 

Обробка бюлетенiв здiйснюється за допомогою електронних засобiв та/або 

шляхом пiдрахунку голосiв членами Лiчильної комiсiї. Пiдрахунок голосiв за 

результатами голосування з питання "Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

Товариства" здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. Оголошення результатiв голосування 

та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. - 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо вiн вiдрiзняється вiд 

офiцiйно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис 

акцiонера (уповноваженого представника). Бюлетенi для голосування, що визнанi 

недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. - Бюлетень для 

голосування не враховується Лiчильною комiсiєю у разi, якщо не можливо 

визначити волевиявлення акцiонера з питання порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (у бюлетенi для голосування позначенi  два i бiльше 

варiанти голосування за проект рiшення питання порядку денного Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; у бюлетенi для голосування вiдсутня вiдмiтка 

акцiонера у полях "за", "проти" чи "утримався"). Крiм того, бюлетень для 

голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до 

лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи 

та/або виправлення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства та оформлюється протокол Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства є українська мова. - Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори 

акцiонерiв Товариства не допускаються. Особи, якi не є акцiонерами Товариства 

або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами 

на Збори - на Загальнi збори акцiонерiв не допускаються. Фото, вiдео та аудiо 

запис на Загальних зборах акцiонерiв Товариства не допускається. - Протокол 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства. - З усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення 

цих Загальних зборiв акцiонерiв Товариства керуватися нормами Статуту, 



внутрiшнiх положень та чинного законодавства України. По четвертому питанню 

порядку денного "Звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк" вирiшили: Затвердити 

звiт Правлiння Товариства за 2014 рiк. По п'ятому питанню порядку денного "Звiт 

Правлiння Товариства за 2015 рiк" вирiшили: Затвердити звiт Правлiння 

Товариства за 2015 рiк. По шостому питанню порядку денного "Звiт Наглядової 

ради Товариства за 2014 рiк" вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради 

Товариства за 2014 рiк. По сьомому питанню порядку денного "Звiт Наглядової 

ради Товариства за 2015 рiк": Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 

рiк. По восьмому питанню порядку денного "Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2014 рiк" вирiшили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї 

Товариства за 2014 рiк. По дев'ятому питанню порядку денного "Звiт та висновки 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк" вирiшили: Затвердити звiт та висновки 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. По десятому питанню порядку денного 

"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової 

ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства" вирiшили: Визнати роботу Наглядової 

ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною. Провести додаткове дослiдження роботи 

Правлiння Товариства у 2014 - 2015 роках. Результати додаткового дослiдження 

винести на розгляд на чергових Загальних зборах Товариства. По одинадцятому 

питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 

2014 рiк" вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2014 рiк. По 

дванадцятому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту та балансу 

Товариства за 2015 рiк" вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 

2015 рiк. По тринадцятому питанню порядку денного "Розподiл прибутку 

Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2014 року" вирiшили: У 

зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2014 

роцi дивiденди не нараховувати. По чотирнадцятому питанню порядку денного 

"Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2015 

року" вирiшили: У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи 

Товариства у 2015 роцi дивiденди не нараховувати. По п'ятнадцятому питанню 

порядку денного "Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства 

на 2016 рiк" вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 

2016 рiк: 1. Здiйснення заходiв зi скорочення/лiквiдацiї заборгованостi по 

розрахунках за природний газ i послуги з його розподiлу i транспортування та 

недопущення 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 по зменшенню 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-обгрунтованого 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. 15. Забезпечити надання 

послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для 

чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не бiльш як одного 

року з дати прийняття цього рiшення Загальними зборами акцiонерiв договорiв 

(додаткових угод до них) на: - купiвлю-продаж природного газу та/або 

постачання природного газу граничною сукупною вартiстю до 2 444 904,00 

тис.грн. (два мiльярди чотириста сорок чотири мiльйони дев'ятсот чотири тисячi 

гривень 00 копiйок); - транспортування природного газу граничною сукупною 

вартiстю до 316 373,00 тис.грн. (триста шiстнадцять мiльйонiв триста сiмдесят 

три тисячi гривень 00 копiйок); - надання послуг з розподiлу природного газу 

граничною сукупною вартiстю до 678 085,00 тис.грн. (шiстсот сiмдесят вiсiм 

мiльйонiв вiсiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок). По шiстнадцятому питанню 

порядку денного "Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новiй редакцiї" вирiшили: 1. Внести змiни та доповнення до 

Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новiй редакцiї, який 

набирає чинностi з моменту його державної реєстрацiї пiсля набранням чинностi 

Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо 

захисту прав iнвесторiв" № 289-VIII вiд 07.04.2015 року. 2. Уповноважити Голову 

та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства  пiдписати Статут 

Товариства в новiй редакцiї, затверджений  цими Загальними зборами акцiонерiв. 

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, затвердженiй  цими Загальними зборами акцiонерiв. 

По сiмнадцятому питанню порядку денного "Про внесення змiн та доповнень до 

Положення про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю 

Товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї" 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, якi 

набирають чинностi з 01.10.2016 року та пiсля набрання чинностi Закону України 

"Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав 

iнвесторiв" № 289-VIII вiд 07.04.2015 року. 2. Уповноважити Голову та Секретаря 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Положення про Загальнi збори, 

Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, затвердженi  цими 

Загальними зборами акцiонерiв, в новiй редакцiї. По вiсiмнадцятому питанню 

порядку денного "Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 

ради Товариства" вирiшили: Припинити з 01.10.2016 року повноваження членiв (в 

т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової 

ради); ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 

291552; СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE 

ENTERPRISES LIMITED), HE 290927. По дев'ятнадцятому питанню порядку 

денного "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" вирiшили: Обрати з 

01.10.2016 року членами Наглядової ради Товариства: 1.ПТАШНИК АНДРIЙ 

ЮРIЙОВИЧ -представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Публiчне 

акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України". 

2.Ахметов Рустем Сафiуллович - представник акцiонера Товариства, юридичної 

особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК". 3.Швидкий Едуард 

Анатолiйович - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне 

акцiонерне товариство "ГАЗТЕК". 4.Сабiров Ельдар Муллаханович- представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ОМЕГА-КАПIТАЛ". 5.Винокуров Валерiй Вiкторович - 

представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне 

товариство "ГАЗТЕК". По двадцятому питанню Порядку денного "Затвердження 



умов договору (контракту), що укладається  з членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi 

Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства" 

вирiшили: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами (в т.ч. 

Головою) Наглядової ради Товариства, якi набирають чинностi з 01.10.2016 року. 

Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати  вiд iменi Товариства 

цивiльно-правовi договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради 

Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. По 

двадцять першому питанню порядку денного "Про припинення повноважень 

Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" вирiшили: Припинити з 

01.10.2016 року повноваження членiв (в т.ч. Голови) Ревiзiйної комiсiї Товариства 

у складi: - ОРАТРА IНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 

1763693 (Голова Ревiзiйної комiсiї); - СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA 

VENTURES LTD), 1762952; - АВЕЛIО ХОЛДIНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS 

LTD), 1763691. По двадцять другому питанню порядку денного "Про обрання 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства" вирiшили: Обрати з 01.10.2016 року 

членами Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1.Дорожинська Оксана Анатолiївна. 

2.Супрун Лiля Петрiвна. 3.Стельмах Олександра Вiкторiвна. По двадцять 

третьому питанню порядку денного "Затвердження умов договору (контракту), 

що укладається з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка 

уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з 

членами Ревiзiйної комiсiї Товариства" вирiшили: Затвердити умови цивiльно-

правових договорiв з членом/членами (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї 

Товариства, якi набирають чинностi з 01.10.2016 року. Уповноважити Голову 

Правлiння Товариства пiдписати  вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори 

з членом/членами (в т.ч. Головою) Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдповiдно до 

внутрiшнiх положень Товариства та цього рiшення. По двадцять четвертому 

питанню порядку денного "Прийняття рiшення щодо вчинення та/або схвалення 

значних правочинiв у 2016 - 2017 роках ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 

що є предметом таких правочинiв, перевищує 25% вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства" (перевищує 225 517 000,25 

грн.)" вирiшили: 1. Схвалити (погодити) укладеннi Товариством з НАК "Нафтогаз 

України" (ЕIС код 56Х930000003502) договору купiвлi - продажу природного газу 

вiд 12.01.2016 року № 16-149-РО, вiд 12.01.2016 року № 16-148-Б, вiд 12.01.2016 

року № 16-147-Н та додатковi угоди до них вiд 31.03.2016 року №1, вiд 30.04.2016 

року №2, вiд 01.02.2016 №1, вiд 31.01.2016 року №1, вiд 31.03.2016 року №2, вiд 

30.04.2016 року №3 та схвалити (погодити) iстотнi умови зазначених договорiв i 

додаткових угод. 2. Схвалити (погодити) укладеннi Товариством з НАК 

"Нафтогаз України" (ЕIС код 56Х930000003502) договору на постачання 

природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, вiд 12.01.2016 року № 16-

018-В та додатковi угоди до них вiд 12.01.2016 року №1, вiд 12.01.2016 року № 1 

та схвалити (погодити) iстотнi умови зазначених договорiв i додаткових угод. 3. 

Схвалити (погодити) подовження дiї на 2016 рiк укладених Товариством з ПАТ 

"Укртрансгаз" (ЕIС код 56Х0000000013279) договорiв на транспортування 

природного газу магiстральними газопроводами вiд 28.11.2011 року № 

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

1109011109/Б28. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Київська обл., Подiльський р-н, 



м. Київ, вул. Нижнiй вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 581322 

Назва 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 ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" надає депозитарнi послуги 

емiтенту. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК 

"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21665382 

Місцезнаходження 04070, Київська обл., Подiльський р-н, 

м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд. 5, 

лiтера "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263457 

Назва 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 

та по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА 

"Ю.БI.АЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31113488 

Місцезнаходження 04112, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд. 48, 

офiс 708 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 198651 

Назва 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 

та по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"МIЖНАРОДНА ГРУПА 

АУДИТОРIВ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 32621402 

Місцезнаходження 04053, Київська обл., Шевченкiвський 

р-н, м. Київ, вул. Артема, буд. 58-2 В, 

квартира 27 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3265 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2003 

Міжміський код та телефон (044) 501-24-41 

Факс 501-24-41 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис ТОВ "Мiжнародна група аудиторiв" 

надає послуги щодо проведення 

аудиторської перевiрки та складання 

аудиторського висновку щодо 

фiнансової звiтностi товариства станом 

на 31.12.2016 р. 

 



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

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 ПАТ "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. 

 



XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Виробниче об'єднання "Луганськгаз" було створено на пiдставi постанови Ради Мiнiстрiв УРСР 

№ 400 вiд 22.08.1975 р. на базi виробничо-експлуатацiйної контори скрапленого газу м. 

Луганська та тресту "Облпромпобутгаз", яке в подальшому у 1992 роцi було перетворено в 

Державне пiдприємство "Луганськгаз". Корпоратизацiя пiдприємства ДП "Луганськгаз" була 

проведена вiдповiдно до наказу мiнiстерства економiки України вiд 27.08.1993 р. № 54, на 

виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993 р. № 210 "Про корпоратизацiю 

пiдприємств". Початок корпоратизацiї пiдприємства ДП "Луганськгаз" було розпочато 15 грудня 

1993 року. В груднi 1993 р. та сiчнi 1994 р. комiсiєю по корпоратизацiї ДП "Луганськгаз" була 

проведена певна робота i у вiдповiдностi з наказом Державного комiтету України по нафтi та 

газу вiд 11.03.1994 р. № 91 було прийняте рiшення про створення на базi ДП "Луганськгаз" ВАТ 

по газапостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз". Наказом було затверджено Статут ВАТ, акт 

оцiнки вартостi цiлiсного майнового комплексу та структуру товариства. 11 травня 1994 року 

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" було 

зареєстровано в Луганськiй мiськiй комiсiї державної реєстрацiї пiдприємств та видачi лiцензiй 

(реєстрацiйний № 8/2354). До складу ВАТ "Луганськгаз" увiйшли 16 суб'єктiв господарювання, 

якi мають статус фiлiй.  До 1998 року ВАТ "Луганськгаз" входило до складу Державної 

холдингової компанiї "Укргаз". З утворенням в 1998 роцi Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Нафтогаз України" на пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.1998 р. № 

902/98 ВАТ "Луганськгаз" було включено до складу НАК "Нафтогаз України". Вiдповiдно до 

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.10.2011 року № 1053 "Про передачу Фонду 

державного майна пакетiв акцiй газорозподiльних i газопостачальних товариств та внесення 

змiн до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 1998 р. N 747", значний пакет акцiй 

ПАТ "Луганськгаз" (26 %), що належав НАК "Нафтогаз України", був переданий Фонду 

державного майна України. У вереснi 2012 року державний пакет акцiй ПАТ "Луганськгаз" був 

виставлений на продаж та продан на аукцiонi приватному акцiонерному товариству "ГАЗТЕК". 

З жовтня 2012 року, у зв'язку з продажем Фондом державного майна України значного пакету 

акцiй Товариства, що належав НАК "Нафтогаз України", Товариство не входить до складу будь-

яких об'єднань пiдприємств. Враховуючи, що на прикiнцi дев'яностих рокiв минулого сторiччя 

обсяги реалiзацiї скрапленого газу по пiдприємству значно знизилися, а виробничi потужностi, 

що використовувались для переробки газу були загруженi лише на одну третину i цей вид 

дiяльностi для Товариства став збитковим, загальними зборами ВАТ "Луганськгаз" у квiтнi 1998 

року було прийняте рiшення про створення на базi Райгородськiй ГНС дочiрнього пiдприємства 

по забезпеченню споживачiв областi скрапленим газом, яке б в комплексi виконувало всi роботи 

по прийманню, зберiганню, переробцi i реалiзацiї газу, якi ранiше виконувалися кожною фiлiєю 

ВАТ "Луганськгаз" окремо. На виконання вимог зборiв в першому кварталi 1999 року на 

розширеному засiданнi правлiння Товариства (протокол № 4 вiд 5.03.1999 р.) було вирiшено 

ввести в дiю нову схему газопостачання споживачам областi скрапленого газу, яка передбачала 

лiквiдацiю або перепрофiлювання по призначенню частини виробничих потужностей, 

автотранспорту, а також скорочення чисельностi працiвникiв, що повинно було позначитися на 

собiвартостi реалiзацiї скрапленого газу i збiльшити дохiднiсть пiдприємства. При ВАТ 

"Луганськгаз" було створено дочiрнє пiдприємство "Луганськбутангаз" iз статусом юридичної 

особи. Завдяки проведеним заходам декiлька пiдвищилась ефективнiсть управлiння та 

використання ресурсiв пiдприємства, але через неплатоспроможнiсть населення, основного 

споживача скрапленого газу i постiйне зростання цiн на скраплений газ, положення залишалося 

дуже складним. В зв'язку з цим, а також рiзким падiнням обсягiв реалiзацiї скрапленого газу, що 

привело до збитковостi цього виду дiяльностi, 16.12.2005 року позачерговими загальними 

зборами акцiонерiв ВАТ "Луганськгаз" прийняте рiшення про припинення дiяльностi ДП 

"Луганськбутангаз" шляхом його лiквiдацiї. 11.03.2008 року ДП "Луганськбутангаз" було 

лiквiдовано у зв'язку з банкрутством. З моменту лiквiдацiї ДП "Луганськбутангаз" функцiї по 



реалiзацiї скрапленого газу виконувались декiлькома фiлiями Товариства. З 2010 року ПАТ 

"Луганськгаз" не займається реалiзацiєю скрапленного газу. У 2010 роцi, вiдповiдно до рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 15 вiд 16.07.2010 року), з метою приведення 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства", Вiдкрите 

акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" було перейменоване у 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз". 23.07.2010 

року ПАТ "Луганськгаз" отримане Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи (серiя 

А01 № 611935) видане виконавчим комiтетом Луганської мiської ради. З метою пiдвищення 

ефективностi i взаємодiї пiдроздiлiв Товариства у листопадi 2013 року Наглядова рада ПАТ 

"Луганськгаз" прийняла рiшення про лiквiдацiю (закриття) вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) 

Товариства та затвердження нової органiзацiйної структури Товариства (Протокол № 04/11-2013 

вiд 04.11.2013 року). Вiдповiдно до цього рiшення було лiквiдовано три вiдокремлених 

пiдроздiла (фiлiї) ПАТ "Луганськгаз": Луганське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 03340624, 

мiсцезнаходження: 91053, м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 82; Райгородське МРУЕГГ, код 

ЄДРПОУ - 20188342, мiсцезнаходження: 93543, с. Райгородка, Н-Айдарський р-н; Попаснянське 

МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 24184281, мiсцезнаходження: 93300, м. Попасна, вул. Щербакова, буд. 

1а. На базi лiквiдованих Луганського МРУЕГГ i Райгородського МРУЕГГ створено три дiлянки 

(Луганська, Станично-Луганська та Щастинська) ПАТ "Луганськгаз". Дiлянки, що входили до 

складу лiквiдованого Попаснянського МРУЕГГ, переданi до складу Лисичаеського МРУЕГГ та 

Стахановського МРУЕГГ. Починаючи з березня 2014 року та до теперiшнього часу на територiї 

м. Луганська та Луганської областi утворилась складна соцiально-полiтична ситуацiя. Внаслiдок 

дiї негативних факторiв та обставин, на якi Товариство не може вплинути, мало мiсце 

неспроможнiсть пiдприємства з липня 2014 року виконувати поточнi (договiрнi) та iншi вже 

iснуючи зобов'язання щодо справляння та сплати податкiв, зборiв i iнших обов'язкових 

платежiв. Всi негативнi фактори i обставини що виникли на територiї Луганської областi, за 

окреслений перiод мають загальновiдомий характер (проведення антитерористичної операцiї, 

створення самопроголошеної Луганської Народної Республiки, захоплення будiвель, офiцiйних 

державних органiв i установ, адмiнiстративних i виробничих комплексiв пiдприємств, 

припинення роботи державних реєстрiв, приинення транспортного сполучення, припинення 

банкiвськими та небанкiвськими установами здiйснення фiнансових операцiй у населених 

пунктах, якi не контролюються українською владою, зупинення приймання та пересилання 

поштових вiдправлень, та ряд iнших). Такi обставини унеможливлюють отримання плати вiд 

споживачiв за наданi послуги, що впливає на роботу Товариства та спроможнiсть розрахункiв по 

зобов'язанням з контрагентами. Через дiю незаконних озброєних воєнiзованих формувань та 

угруповань на територiї, не пiдконтрольнiй владi України у межаї Луганської областi. 

Товариство фактично позбавлено права володiння та користування майном, яке перебуває у 

власностi та господарському вiданнi ПАТ "Луганськгаз" i його вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв, а саме: адмiнiстративна будiвля за адресою по вул. Шевченка, 102, м. Луганськ, 

91055, Луганська дiльниця Товариства по вул. Совєтськiй, 82, м. Луганськ, Алчевське МРУЕГГ - 

фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Антрацитiвське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Краснодонське 

МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Краснолуцьке МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", 

Стахановське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Свердловське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ 

"Луганськгаз". Внаслiдок захоплення будiвель Товариства на територiї м. Луганська та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (фiлiй) у межах Луганської областi, Товариство також 

позбавлено доступу до будь-якої документацiї правовстановлюючого та дозвiльного характеру, 

первинної фiнансової i кадрової документацiї, штампiв та печаток. Незаконне використання цих 

вiдомостей зазначеними особами може завдати значної шкоди майновим правам та 

охоронюваними законом iнтересами Товариства. З метою попередження негативних наслiдкiв 

Товариство у газетi Верховної Ради України "Голос України" у випуску № 203 (5953) вiд 

22.10.2014 опублiкувало оголошення з перелiком втрачених штампiв та печаток. Також у зв'язку 

з неможливiстю використання засобiв поштового зв'язку, для повiдомлення контрагентiв про 



обставини непереборної сили, якi утворились та впливають на фiнансово-господарську 

дiяльнiсть, у тому числi щодо втрати контролю над територiєю обслуговування, яка знаходиться 

пiд контролем бойовикiв, Товариство опублiкувало офiцiйну iнформацiю у газетi Верховної 

Ради України "Голос України" у випуску № 206 (5956) вiд 25.10.2014. Крiм цього, у газетi 

Верховної Ради України "Голос України" у випуску № 14 (6018) вiд 28.01.2015 Товариство 

опублiкувало повiдомлення про вiдсутнiсть можливостi розпоряджатись нерухомим майном та 

документацiєю дозвiльного, звiтного та правовстановлюючого характеру. Рiшенням Наглядової 

ради (протокол № 17/11-2015 вiд 17.11.2015) Сватiвське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз" 

було лiквiдоване, погоджено передачу майна зазначеної фiлiї до Новопсковського МРУЕГГ - 

фiлiя ПАТ "Луганськгаз". Цим же рiшенням було лiквiдоване Рубiжанське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ 

"Луганськгаз", погоджено передачу майна зазначеної фiлiї до Сєвєродонецького МРУЕГГ - фiлiя 

ПАТ "Луганськгаз". 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 

звітних періодів 

На кiнець звiтного перiоду до складу ПАТ "Луганськгаз" входило 12 фiлiй, що знаходяться на 

територiї Луганської областi i виконують роботи по розподiлу, транспортуванню, 

газопостачанню та експлуатацiї приладiв та обладнання, що працюють на природному газi, а 

саме: 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. Краснолучське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188276, мiсцезнаходження: 

94517, м. Красний Луч, вул. Хасанова, буд. 35; 4. Краснодонське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 

20188282, мiсцезнаходження: 94400, м. Краснодон, вул. Петровського, буд. 2 а; 5. Лисичанське 

МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188299, мiсцезнаходження: 93100, м. Лисичанськ, вул. О.Дундiча, 

буд. 22; 6. Маркiвське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188313, мiсцезнаходження: 92400, с.м.т. 

Маркiвка, вул. 20 рокiв Перемоги, буд. 50; 7. Новопсковське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188323, 

мiсцезнаходження: 92300, с.м.т. Новопсков, вул. Новороссошанська, буд. 43 а; 8. Сватовське 

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

Новостаробiльська, 32; 9. Свердловське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188388, мiсцезнаходження: 

94800, м. Свердловськ, вул.К. Маркса, буд. 2; 10. Сєвєродонецьке МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 

20188365, мiсцезнаходження: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87; 11. Старобiльське 

МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188336, мiсцезнаходження: 92701, м. Старобiльськ, вул. Залiзнична, 

буд. 41; 12. Стахановське МРУЕГГ, код ЄДРПОУ - 20188394, мiсцезнаходження: 94400, м. 

Стаханов, вул. Шалабали, буд. 2 а. 

 

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): 1418. Середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 15,21. 

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

88. Фонд оплати працi: 61 792,40 тис. грн. Факти змiни розмiру оплати працi, його збiльшення 

або зменшення вiдносно попереднього року: у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати працi 

зменшився на 3 978,20 тис. грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 



квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: ПАТ "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. 

 

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 ПАТ "Луганськгаз" не проводив 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 2016 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 2500 грн. Нарахування амортизацiї у 2016 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 2500 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; 



- у податковому облiку - вiдноситься на витрати в межах норм, встановлених Податковим 

кодексом України, а перевищення даної норми - на збiльшення балансової вартостi основних 

фондi. 

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 коши, 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. 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 реалiзацiю скрапленого газу; 

- витрати на iншi види робiт. 

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 реалiзацiї скрапленого газу; 

- доходи по iншим видам робiт. 

У 2016 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 розрахнку 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 2016 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 2016 рiк, товариством протранспортовано 444,479 млн.м3 природного газу, що у порiвняннi з 

2015 роком (446,191 млн.м3) є менше на 1,712 млн.м3, або на 0,38%. Обсяги постачання 

природного газу за 2016 рiк склали 297,286 млн.м3 , якi на 20,36 млн.м3, або на 7,35% є бiльше у 

порiвняннi з 2015 роком (276,926  млн.м3). Зменшились обсягi  транспортування у 2016 роцi, а 

обсяги постачання природного газу, збiльшились  по всiх категорiях споживачiв. Так, по 

категорiях споживачiв, споживання природного газу за 2016 рiк у порiвняннi з 2015 роком 

склало: - по категорiї "промисловi споживачi та iншi суб'єкти господарювання" - обсяги 

транспортування у 2016 роцi склали 55,174 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком (75,488  

млн.м3) зменшились на 20,314 млн.м3, або на 26,91%, а обсяги постачання по цiй категорiї 

споживачiв склали 9,812 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком ( 9,685 млн.м3) збiльшилися  на 

0,127 млн.м3, або на 1,31%; - по категорiї "пiдприємства ТКЕ" - обсяги транспортування склали 

у 2016 роцi 101,391 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком (103,462 млн.м3) зменшилися на 2,071 

млн.м3 , або на 2%, а постачання природного газу у продовж 2015-2016 рокiв для цiєї категорiї 

споживачiв товариством не здiйснювалося; - по категорiї "бюджетнi органiзацiї" - обсяги 

споживання природного газу склали 12,589 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком ( 12,869 

млн.м3) зменшились на 0,28 млн.м3, або на 2,18%; обсяги транспортування склали у 2016 роцi 

13,030 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком (12,869 млн.м3) збiльшились на 0,161 млн.м3 , або 

на 1,25%; - по категорiї "релiгiйнi органiзацiї" - обсяги споживання природного газу склали 

0,058 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком  ( 0,052  млн.м3)  збiльшились  на 0,006 млн.м3, або 

на 11,54%; - по категорiї "населення" - обсяги споживання природного газу склали 274,827 

млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком ( 254,320  млн.м3) збiльшились на 20,507 млн.м3, або на 

8,06%. За 2016 рiк для забезпечення виробничої дiяльностi товариством використано  

природного газу у обсязi 27,477 млн.м3, що на 0,386 млн.м3, або на 1,39% менше, нiж у 2015 

роцi ( 27,863 млн.м3), у тому числi: -  на власнi потреби - використано 0,482 млн.м3, що на 0,126 

млн.м3, або на 35,39% бiльше, нiж у 2015 роцi ( 0,356 млн.м3) ; - нормованi втрати та 

виробничо-технологiчнi витрати склали 26,995 млн.м3, якi у порiвняннi з 2015 роком (27,507 

млн.м3) зменшилися на  0,512 млн.м3, або на  1,86%.  

 

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 ПАТ "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 ПАТ "Луганськгаз". За останнi п'ять рокiв 

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

2012 роцi: придбано та безоплатно отримано власного майна на суму 45 553 тис. грн., вiдчужено 

власного майна на суму 411 тис. грн.; у 2013 роцi: придбано та безоплатно отримано власного 

майна на суму 69 343 тис. грн., вiдчужено власного майна на суму 924 тис. грн.; у 2014 роцi: 

капiтальнi iнвестицiї на суму 31 312,7 тис. грн., в тому числi: придбання нових активiв на суму 

21 149,8 тис. грн., здiйснено капiтальний ремонт на суму 10 162,9 тис. грн.; списано активiв на 



суму 2 590,8 тис. грн.; 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 51,2 тис. грн. Будь-яких значних iнвестицiй або 

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

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом 

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами 

наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 

зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Товариством було укладено наступнi договори з ПАТ "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", яке володiє бiльше нiж 10% акцiй у статутному 

капiталi ПАТ "Луганськгаз", а саме: 1). Договiр купiвлi - продажу природного газу вiд 

12.01.2016 року № 16-149-РО; 2). Договiр купiвлi - продажу природного газу вiд 12.01.2016 року 

№ 16-148-Б; 3). Договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-147-Н та 

додатковi угоди до них вiд 31.03.2016 року №1, вiд 30.04.2016 року №2, вiд 01.02.2016 №1, вiд 

31.01.2016 року №1, вiд 31.03.2016 року №2, вiд 30.04.2016 року №3, вiд 27.09.2016 №4; 4). 

Договiр постачання природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ; 5). Договiр постачання 

природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-018-В та додатковi угоди до них вiд 12.01.2016 року 

№1, вiд 12.01.2016 року № 1; 6). Договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 27.09.2016 року 

№16-429-Н; 7). Договiр купiвлi-продажу природного газу вiд 27.09.2016 року №16-430-РО та 

додатковi угоди до них вiд 28.10.2016 року №1, вiд 28.10.2016 року №1.  Вартiсть послуг 

формується на пiдставi тарифiв, що затвердженi постановами НКРЕ. Пiдставою для укладання 

цих правочинiв з боку ПАТ "Луганськгаз" є його лiцензiйна дiяльнiсть а розподiл природного, 

нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ (Серiї АВ № 527279 вiд 26.08.2010 року 

(переоформлена рiшенням вiд 08.09.2015 р. № 2284), та лiцензiї на постачання природного газу, 

газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим тарифом (Серiї АВ № 527280 вiд 26.08.2010 

року (переоформлена рiшенням вiд 08.09.2015 р. №2283), якi виданi Нацiональною комiсiєю 

регулювання електроенергетики України та переоформленi на безстроковi у 2015 роцi 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. Правочини з афiлiйованою особою, ТОВ "Луганськгаз Збут", в статутному 

фондi якого Товариство володiє 100 % часткою: Протягом 2016 року на пiдставi рiшення 

Наглядової ради вiд 10.04.2016 р. № 10/04-2016 ПАТ "Луганськгаз" з ТОВ "Луганськгаз Збут" 

здiйснювалось укладання наступних договорiв: надання безвiдсоткової поворотної фiнансової 

допомоги:№ФД-05-2016-1 вiд 16.05.2016 р., №ФД-05-2016-2 вiд 16.05.2016 р., №ФД-05-2016-3 

вiд 16.05.2016 р., №ФД-05-2016-4 вiд 16.05.2016  р., №ФД-05-2016-5 вiд 16.05.2016  р.;  договори 

доручення в частинi приймання на власнi поточнi рахунки коштiв, вiд усiх категорiй Споживачiв 

(крiм населення, релiгiйних органiзацiй та гуртожиткiв) за спожитий природний газ, послуги з 

розподiлу природного газу та iншi послуги, а також коштiв, якi є попередньою оплатою за товар 

(роботи, послуги) №411 вiд 16.05.2016 р., №Д-2 вiд 16.05.2016 р., №37 вiд 16.05.2016 р., №16 вiд 

16.05.2016 р., №16/05 вiд 16.05.2016 р. та №30-05/2016 вiд 16.05.2016 р.;  договори доручення в 

частинi розрахункiв з постачальниками №Д-1 вiд 30.05.2016 р.; договори доручення в частинi 

виконання грошових зобов'язань щодо сплати податкiв та зборiв вiдповiдно до Податкового 

кодексу України, єдиного  соцiального внеску, податку на доходи фiзичних осiб, вiйськового 

збору, алiментiв, заробiтної плати, iнших утримань з заробiтної плати, пенсiй, листкiв 

непрацездатностi, виплати заробiтної плати за перiод вiдпустки, компенсацiї середнього 

заробiтку працiвникам, призваним на вiйськову службу за призовом пiд час мобiлiзацiї, 



вiдрахувань вiд ФОП, коштiв на господарськi потреби, на вiдрядження, супутнi банкiвськi 

комiсiї №421 вiд 19.09.2016 р., №Д-3 вiд 19.09.2016 р., №51 вiд 19.09.2016 р., №52 вiд 19.09.2016 

р., №19/09 вiд 19.09.2016 р., №1 вiд 19.09.2016 р. та №48-09/2016 вiд 19.09.2016 р. Крiм того, для 

ведення господарської дiяльностi ТОВ "Луганськгаз Збут", мiж останнiм та Товариством були 

укладенi наступнi договори: надання в оренду на платнiй основi частини нежитлового 

примiщення: №54-09/2016 вiд 02.09.2016 р., в рамках зазначеного договору надано послуг з 

оренди у сумi 4742,50 грн., купiвлi-продажу товарiв: №68/01-20-16П вiд 13.09.2016 р. в рамках 

зазначеного договору здiйснена релiзацiя товарiв на суму 10723,06 грн. Правочини з членами 

наглядової ради, членами виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного 

перiоду не укладалися, крiм вказаного вище. 

 

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 ПАТ "Луганськгаз" рахуються 

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. Товариство втратило право користування основних 

засобiв в результатi проведення бойових дiй на територiї Луганської областi. Мiсцезнаходження 

майна - Луганська область. 

 

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

економічних обмежень 

Проблеми, що виникають пiд час дiяльностi ПАТ "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 є ситуацiя, яка склалася в результатi проведення бойових дiй на 

територiї Луганської областi. 

Були пошкодженi газопроводи, якi перебувають на обслуговуваннi в структурних пiдроздiлах 

Товариства. Бiля м. Луганська загалом пошкоджено 637 газопроводи, з яких: магiстральнi 

високого тиску - 50, магiстральнi середнього тиску - 129, магiстральнi низького тиску - 458. 172 

282 споживачiв природного газу та 1430 пiдприємств вiдключено вiд газопостачання, даний 

факт пiдтверджується актами складеними спiльно з органами мiсцевого самоврядування. 

Пошкоджено 17 автотранспортних засобiв Товариства, а саме: бурова машина, Шкода А5, 2 

аварiйнi автомобiлi пошкоджено розiрваною неподалiк мiною пiд час здiйснення локалiзацiї 

аварiиної ситуацiї, 4 автомобiлi розiбрано на запчастини; iншi автотранспортнi засоби знищенi 

та пошкодженi внаслiдок потрапляння бойових снарядiв до адмiнiстративної будiвлi Товариства 

по вул. Шевченка, 102 у м. Луганську. 

Подiї, що вiдбуваються на територiї обслуговування Товариства - Луганської областi, на протязi 

останнiх мiсяцiв 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 подiї свiдчили про захоплення пiдприємства та створення реальної загрози для 

подальшого функцiонування ПАТ "Луганськгаз" на територiї м. Луганська та Луганської 

областi. 

У таких умовах пiдприємство прийняло рiшення про переїзд та перереєстрацiю на територiї 

пiдконтрольнiй Українськiй владi - м. Сєвєродонецьку.  

Обставини та подiї вiдносно роботи Товариства несуть всi ознаки надзвичайних i невiдворотних 

обставин, на якi Товариство нiяким чином не може вплинути та запобiгти. 

У зв'язку з особливим перiодом в країнi, пов'язаним з проведенням АТО, постановою КМУ вiд 

09.07.2014 № 296 "Деякi питання забезпечення населення, пiдприємств, установ та органiзацiй 

природним газом до кiнця опалювального сезону 2014/15 року" з 1 серпня 2014 року обмежено 

обсяги постачання природного газу за регiонами для всiх категорiй споживачiв. 

Крiм того, з 1 жовтня 2014 року вiдбулося зниження норми споживання природного газу для 

населення, яке споживає газ без встановлення лiчильникiв, що вiдповiдно зменшує нарахованi за 

нормами споживання обсяги транспортування природного газу для потреб населення 

(Постанова КМУ вiд 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соцiальних стандартiв у 

сферi житлово-комунального обслуговування"). 

У зв'язку з прийняттям зазначених постанов КМУ, обсяги розподiлу природного газу ПАТ 

зменшились порiвняно з тими, що брались до уваги при встановленнi тарифу, з 1708,3 млн. м. 

куб. до 1576,5 млн. м. куб., або на 8 %. 

Через дiю незаконних озброєних воєнiзованих формувань та угрупувань на територiї, не 

пiдконтрольнiй владi України у межах Луганської областi, Товариство фактично позбавлене 

права володiння та користування майном, яке перебуває у власностi та господарському вiданнi 

ПАТ "Луганськгаз" i його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, а саме: адмiнiстративна 

будiвля за адресою по вул. Шевченка, 102, м. Луганськ, 91055, Луганська дiльниця Товариства 

по вул. Совєтськiй, 82, м. Луганськ, Алчевське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", 

Антрацитiвське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Краснодонське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ 

"Луганськгаз", Краснолуцьке МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Стахановське МРУЕГГ - 

фiлiя ПАТ "Луганськгаз", Свердловське МРУЕГГ - фiлiя ПАТ "Луганськгаз". 

ПАТ "Луганськгаз" втратило значну кiлькiсть споживачiв природного газу. 

При аналiзi споживання обсягiв протранспортованого природного газу всiма категорiями 

споживачiв Луганської областi за 2014 рiк у розрiзi фiлiй, та у порiвняннi першого та другого 

пiврiччя, зниження обсягiв споживання у спiввiдношення I та II пiврiччя у вiдсотковому 

значеннi складала всього по Луганськiй областi - 69,5 %. 

Кабiнет Мiнiстрiв оновив перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади 

тимчасово не здiйснюють або здiйснюють не в повному обсязi свої повноваження -  

Розпорядження КМУ вiд 18.02.2015 року № 128-р Про внесення змiн у додаток до 

розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.11.2014 року № 1085. 

Таким чином, у зв'язку з прийняттям зазначених постанов КМУ, а також у зв'язку з значним 

скороченням кiлькостi споживачiв, об'єкти яких знаходяться на тимчасово окупованих 

територiях, обсяги розподiлу природного газу ПАТ "Луганськгаз" зменшились порiвняно з тими, 

що брались до уваги при встановленнi тарифу, з 1708,3 млн. м. куб. до 473,9 млн. м. куб., або на 

72,3 %. 

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 

законодавства 

Протягом звiтного року товариством витрачено на сплату штрафiв, пенi, неустойок 1847,5 

тис.грн., iз них 17,6 тис.грн. за порушення податкового законодавства, 1829,9 тис.грн. за 

невиконання умов договорiв.  

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 



капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

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

постачання природного газу, реалiзацiї зрiдженого газу, 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 ПАТ "Луганськгаз" укладає господарськi 

договори з термiном дiї протягом звiтного року. Станом на кiнець звiтного перiоду 2016 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) 

Мета ПАТ "Луганськгаз" на 2017 рiк: 

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

послуги з його розподiлу i транспортування та недопущення 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 по зменшенню 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. 

 

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. 

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше 

відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною 



в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких 

виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Протягом 2016 року провадження по справам, стороною в яких виступали посадовi особи ПАТ 

"Луганськгаз", не проводилось. Судовi справи (господарське судочинство): 1. Справа № 

910/6756/16; ПАТ "Луганськгаз" до Мiнiстерства оборони України; позовна заява про 

вiдшкодування спричиненої матерiальної шкоди в результатi вибухiв ракетно-артилерiйського 

складу боєприпасiв Мiнiстерства оборони України в сумi 30 266 940,87 грн.; вiдповiдач позовнi 

вимоги не визнав, зазначив, що є неналежним вiдповiдачем, так як подiя вiдбулася на територiї 

проведення АТО, то належним повинна бути СБУ України; 28.07.2016 р. у задоволеннi позовних 

вимог ПАТ "Луганськгаз" вiдмовлено повнiстю. Готується новий позов. 2. Справа № 

913/1085/15; ПАТ "Луганськгаз" до ТОВ "Марковський сирзавод" про стягнення боргу за 

спожитий природний газ в сумi 444764,06 грн.; Господарський суд Луганської областi, 

Донецький апеляцiйний господарський суд; Вищий господарський суд України; ухвалою 

господарського суду Луганської областi вiд 23.02.2017 у зв'язку з поверненням матерiалiв 

справи №913/1085/15 до господарського суду Луганської областi, розгляд справи призначено на 

06.03.2017. Рiшенням Господарського суду вiд 12.04.2017 року вiдмовлено у задоволеннi 

позовних вимог. ПАТ "Луганськгаз" готується апеляцiйна скарга. 3. Справа № 913/1256/15; 

Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 22.02.2016 задоволенi позовнi вимоги 

ПАТ "Луганськгаз" до ТОВ "Компанiя "Екотоп" про стягнення суми 535661,80 грн, 

донарахованої за спожитий природний газ (штраф). Донецький апеляцiйний господарський суд, 

здiйснюючи апеляцiйний перегляд в зв'язку зi скаргою вiдповiдача, постановою вiд 29.03.2016 

рiшення мiсцевого господарського суду скасував, прийнявши нове рiшення про вiдмову в 

позовi. Вищий Господарський суд України постановою вiд 21.06.2016 залишив касацiйну скаргу 

ПАТ "Луганськгаз" без задоволення, а постанову апеляцiйного суду без змiн. У зв язку з 

прийнятям рiшення на користь ТОВ "Компанiя "Екотоп"  ПАТ "Луганськгаз" у бухгалтерському 

облiку суму штрафiв не нараховувало. 4. Справа № 913/782/16; Рiшенням Господарського суду 

Луганської областi вiд 19.09.2016 позовнi вимоги ПАТ "Луганськгаз" до Вiддiлу освiти 

Сватiвської  районної державної адмiнiстрацiї про стягнення 1620337,95 задоволено повнiстю. У 

бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" було здiйсненно нарахування судового збiру у сумi 

24305,07 грн., 3% рiчних у сумi 15066,93 грн., пенi у сумi 197512,83 грн., iнфляцiйних 

нарахувань у сумi 38602,79 грн. та сплачено у жовтнi 2016 року у повному обсязi. 5. Справа № 

913/835/16; Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 08.08.2016 позовнi вимоги 

ПАТ "Луганськгаз" в особi фiлiї Сєвєродонецького мiжрайонного управлiння по експлуатацiї 

газового господарства до Спецiалiзованої дитячо-юнацької спортивно-технiчної школи водних 

видiв спорту Садко вищої категорiї про стягнення заборгованостi у розмiрi 255747,74 за 

постачання та розподiл природного газу задоволено повнiстю. Заборгованiсть протягом  вересня 

- грудня 2016 року сплачено у повному обсязi. 6. Справа № 913/1112/16; Рiшенням 

Господарського суду Луганської областi вiд 15.11.2016 позовнi вимоги ПАТ "Луганськгаз" до 

Лисичанської мiської ради Луганської областi про стягнення заборгованостi за поставлений 

природний газ у сумi 175985,96 задоволено повнiстю. У груднi 2016 року заборгованiсть було 

сплачено у повному обсягу. 7. Справа № 913/1237/16; Рiшенням Господарського суду 

Луганської областi вiд 23.11.2016 позовнi вимоги ПАТ "Луганськгаз" до Вiддiлу освiти 

Кремiнської районної державної адмiнiстрацiї Луганської областi про стягнення заборгованостi 

за поставлений природний газ у розмiрi 1327773,10 грн. задоволено повнiстю. У груднi 2016 

року заборгованiсть було сплачено у повному обсязi. 8. Справа № 913/1257/16; Рiшенням 

Господарського суду Луганської областi вiд 19.12.2016 позовнi вимоги ПАТ "Луганськгаз" до  

Управлiння охорони здоров'я Сєвєродонецької мiської ради про стягнення з вiдповiдача боргу в 

сумi 311226,04 грн. за поставку та розподiл природного газу задоволено повнiстю. 

Заборгованiсть протягом 1 кварталу 2017 року сплачено у повному обсязi. 9. Справа № 



913/1375/16; Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 16.01.2017 позовнi вимоги 

ПАТ "Луганськгаз" до Державного закладу "Луганський нацiональний унiверситет iменi Т. 

Шевченка про стягненнi суми боргу 18105,50 задоволено повнiстю. Заборгованiсть у березнi 

2017 року сплачено у повному обсязi. 10. Справа № 913/1374/16; Рiшенням Господарського суду 

Луганської областi вiд 11.01.2017 позовнi вимоги ПАТ "Луганськгаз" до Державного закладу 

"Луганський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка про стягненнi суми боргу 22121,63 

задоволено повнiстю. Заборгованiсть у березнi 2017 року сплачено у повному обсязi. 11. Справа 

№ 913/1056/15; ТОВ "Компанiя "Транспеле" звернулось до господарського суду Луганської 

областi з позовом до ПАТ "Луганськгаз" про стягнення заборгованостi (повернення суми 

попередньої оплати) в сумi 203 915,52 грн. Рiшенням господарського суду Луганської областi 

вiд 13.01.2016 р. позовнi вимоги задоволенi повнiстю. Постановою Вищого господарського суду 

України вiд 07.06.2016 Постанову Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 28.03.2016 

р. та рiшення господарського суду Луганської областi вiд 13.01.2016 року залишити без змiн, а 

касацiйну скаргу ПАТ "Луганськгаз" без задоволення. У бухгалтерському облiку ПАТ 

"Луганськгаз" у сiчнi - лютому 2017 року було здiйсненно повернення суми попередньої сплати 

у розмiрi 203 915,52 грн. та у  лютому мiсяцi 2017 року сплачено судовiй збiр у сумi 3058,72 грн. 

12. Справа № 913/426/16; Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 01.08.2016, 

залишеним без змiн постановою Донецького  апеляцiйного господарського суду вiд 17.10.2016 

позовнi вимоги ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Луганськгаз" про стягнення 22966525,20 грн. 

задоволено частково; стягнуто з ПАТ "Луганськгаз" на користь ПАТ "Укртрансгаз" 

заборгованiсть в сумi 19138780,65 грн. витрати зi сплати судового збору в сумi 172250,09 грн. 

Постановою Вищого господарського суду України вiд 27.12.2016 Касацiйну скаргу ПАТ 

"Луганськгаз" залишено без задоволення, а постанову Донецького апеляцiйного господарського 

суду вiд 17.10.2016 залишено без змiн. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" було 

здiйсненно нарахування судового збiру у сумi 172 250,09 грн. та сплачено у березнi 2017 року 

суму заборгованостi у розмiрi 19 138 780,65 грн. Станом на теперiшнiй час рахується 

заборгованiсть по судовому збiру у розмiрi 172 250,09 грн. 13. Справа № 913/643/16; 

Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду апеляцiйну скаргу ПАТ 

"Луганськгаз на рiшення господарського суду Луганської областi вiд 02.08.2016р. задоволено 

частково. Рiшення господарського суду Луганської областi вiд 02.08.2016р. скасувати частково 

та викласти пункт другий резолютивної частини рiшення у наступнiй редакцiї: "Стягнути з ПАТ 

"Луганськгаз" на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України" 6445,94грн. 3% рiчних, 61645,49грн. 

iнфляцiйних витрат та 1021,37грн. судового збору за подання позовної заяви. В iншiй частинi 

рiшення залишено без змiн. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" було здiйсненно 

нарахування  3% рiчних, 61645,49грн. iнфляцiйних витрат та 1021,37грн. судового збору. У сiчнi 

- лютому 2017 року заборгованiсть було сплачено у повному обсязi. 14. Справа № 913/398/16; 

Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 30.05.2016 року з ПАТ "Луганськгаз" 

було стягнуто на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України"  106514651,54 грн. основного боргу, 

67988432,93 грн. iнфляцiйних нарахувань та 6528106,17 грн. 3% рiчних, а також 162312,33 грн. 

судового збору. Ухвалою Господарського суду Луганської областi вiд 07.11.2016 року заяву 

ПАТ "Луганськгаз" задоволено частково, а саме: вiдстрочено виконання рiшення 

Господарського суду Луганської областi вiд 30.05.2016 року в частинi стягнення 67988432,93 

грн. iнфляцiйних нарахувань, 6528106,17 грн. 3% рiчних та 162312,33 грн. судового збору 

строком на три роки, а саме: до 01.11.2019 року. Постановою Вищого господарського суду 

України вiд 07.03.2017  залишено без змiн Господарського суду Луганської областi вiд 

07.11.2016 року та постанову Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 06.12.2016 року. 

Сплата заборгованостi на користь ПАТ "НАК "Нафтогаз України"  вiдбудється з 01.11.2019 

року. 15. Справа № 913/144/16; Рiшенням господарського суду Луганської областi вiд 

04.04.2016, залишеним без змiн постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 

24.05.2016 та постановою Вищого господарського суду України вiд 21.07.2016, у позовi ТОВ 

"Тар Альянс" ПАТ "Луганськгаз" про стягнення 227  859,88  грн., як безпiдставно набутих за 



договором на постачання природного газу за регульованим тарифом (штраф), вiдмовлено 

повнiстю. Ухвалою Верховного суду України вiд 21.09.2016 вiдмовлено у допуску справи № 

913/144/16  до провадження. 16. Справа № 913/69/16; Рiшенням Господарського суду Луганської 

областi вiд 28.03.2016  позовнi вимоги ПАТ "НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Луганськгаз", 

частково задоволено: провадження в частинi стягнення 34035168, 96 грн. основної 

заборгованостi припинено; стягнуто з вiдповiдача 2162631,50 грн. 3% рiчних, 26889718,02 грн. 

iнфляцiйних втрат та 84134,93 грн. судового збору. Ухвалою Господарського суду Луганської 

областi вiд 03.08.2016 заяву ПАТ "Луганськгаз" частково задоволено; виконання рiшення 

Господарського суду Луганської областi вiд 28.03.2016 по справi № 913/69/16 вiдстрочено 

строком на 6 (шiсть) мiсяцiв до 03.02.2017. ПАТ "Луганськгаз" 24.01.2017 звернулось до суду з 

заявою про надання розстрочки виконання рiшення Господарського суду Луганської областi вiд 

28.03.2016 по справi № 913/69/16 про стягнення 2162631,50 грн. 3% рiчних, 26889718,02 грн. 

iнфляцiйних втрат та 84134,93 грн. судового збору строком на 10 (десять) рокiв. Ухвалою 

Господарського суду Луганської областi вiд 09.02.2017, залишеною без змiн Постановою 

Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 15.03.2017, заяву ПАТ "Луганськгаз" 

частково задоволено; виконання рiшення Господарського суду Луганської областi вiд 28.03.2016 

по справi № 913/69/16 розстрочено термiном на 5 (п'ять) рокiв зi сплатою рiвними частинами 

щомiсячно 485608,07 грн. у перiод з лютого 2017 року по грудень 2021 року включно та у сiчнi 

2022 року 485608,32 грн. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у лютому 2017 року 

було здiйсненно нарахування 3% рiчних у сумi 2 162 631,50 грн., iнфляцiйних витрат у сумi 26 

889 718,02 грн., судового збiру у сумi 84 134,93 грн., сплачено у сiчнi - березнi 2017 року по 

485608,07 грн. щомiсячно. 17. Справа № 913/750/16; Рiшенням господарського суду Луганської 

областi вiд 25.10.2016р. позовнi вимоги ПАТ "Укртрансгаз"  до ПАТ "Луганськгаз" про 

стягнення заборгованостi у розмiрi 2989879,59, яка складається з суми основного боргу у розмiрi 

2 470956,92, пенi в розмiрi 231613,17, 3% рiчних у розмiрi 21271,56, iнфляцiйних втрат у розмiрi 

102609,06 та штрафу в розмiрi 163428,89  задоволенi частково: з вiдповiдача на користь 

позивача стягнуто суму основного боргу у розмiрi 2470956,92, 3 % рiчних у розмiрi 21271,56, 

iнфляцiйнi втрати в розмiрi 102609,06 та витрати по сплатi судового збору. В рештi позовних 

вимог вiдмовлено. Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 13.12.2016 

апеляцiйну скаргу ПАТ "Укртрансгаз" залишити без задоволення. Рiшення господарського суду 

Луганської областi вiд 25.10.2016р. у справi №913/750/16 змiнити в частинi стягнення суми 

iнфляцiйних втрат та витрат по сплатi судового збору. Викласти абзац 2 резолютивної частини 

рiшення в наступнiй редакцiї: Стягнути з ПАТ "Луганськгаз", на користь ПАТ "Укртрансгаз", 

борг в сумi 2470956,92, 3 % рiчних в сумi 21271,56, iнфляцiйнi втрати в сумi 100921 грн. та 

судовий збiр в сумi 38897,25. В iншiй частинi рiшення господарського суду Луганської областi 

вiд 25 жовтня 2016 р. у справi №  913/750/16 залишено без змiн. У бухгалтерському облiку ПАТ 

"Луганськгаз" було нараховано 3 % рiчних в сумi 21271,56, iнфляцiйнi втрати в сумi 100921 грн. 

та судовий збiр в сумi 38897,25 грн. Станом на теперiшнiй час рахується заборгованiсть. 18. 

Справа № 913/37/16; Рiшенням господарського суду Луганської областi вiд 24.03.2016 у позовнi 

вимоги ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Луганськгаз" задоволено повнiстю: 

стягнуто з вiдповiдача на користь позивача грошовi кошти в загальнiй сумi 8978019,48 грн. 

(основний борг в сумi 5277199,82 грн., пеню в сумi 1358954,41 грн., штраф в сумi 352364,65 

грн., iнфляцiйнi нарахування в сумi 1670757,80 грн., три проценти рiчних в сумi 186062,71 грн., 

витрати на судовий збiр в сумi 132680,09 грн.).  Ухвалою Господарського суду Луганської 

областi вiд 27.03.2017 р. Заяву публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та 

газифiкацiї "Луганськгаз" вiд 21.02.2017 № 01-02-43/376 про розстрочку виконання рiшення 

господарського суду Луганської областi вiд 24.03.2016 у справi № 913/37/16 строком на 10 рокiв 

задовольнити частково: розстрочено виконання рiшення господарського суду Луганської областi 

вiд 24.03.2016 у справi № 913/37/16 в сумi 3700819,66 грн. на 3 роки (36 мiсяцiв), iз щомiсячною 

сплатою:  з квiтня 2017 року по лютий 2020 року включно - по 102800,54 грн.;  у березнi 2020 

року - 102800,76 грн. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у червнi 2016 року було 



здiйсненно нарахування штрафу у сумi 352 364,65 грн., 3% рiчних у сумi 186 062,71грн., 

iнфляцiйних витрат у сумi 1 670 757,80 грн., судового збiру у сумi 132 680,09 грн., сплачено у 

сiчнi - березнi 2017 року по 102 800,54 грн. щомiсячно. 19. Справа № 913/399/16; Рiшенням 

господарського суду Луганської областi вiд 30.05.2016р. позовнi вимоги ПАТ "НАК "Нафтогаз 

України", м. Київ задоволено частково. Стягнуто з ПАТ "Луганськгаз" пеню в сумi 183 113, 35 

грн., 3 % рiчних в сумi  163531,97 грн. та iнфляцiйнi втрати в сумi 1455280,03 грн., а також 

витрати зi сплати судового збору в сумi 27028,88 грн. У задоволеннi позовних вимог про 

стягнення заборгованостi в сумi 4804627,7 грн., пенi в сумi 1431324,76 грн., 3 % рiчних в сумi 

34160,22 грн. та iнфляцiйних нарахувань в сумi 87506,14 грн. вiдмовлено. Ухвалою 

господарського суду Луганської областi вiд 13.02.2017р. заява ПАТ "Луганськгаз", залишеною 

без змiн Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 22.03.2017 була 

задоволена частково. Розстрочено виконання рiшення господарського суду Луганської областi 

вiд 30.05.2016 року у справi № 913/399/16 в частинi стягнення з Вiдповiдача на користь 

Позивача 1828954,23 грн., строком на 3 (три) роки наступним чином: щомiсячно рiвними 

частинами по 50800,00 грн., починаючи з 01.03.2017р. й до 01.02.2020р., а з 01.02.2020р. й до 

01.03.2020р. - 50 954, 23 грн. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у лютому 2017 року 

було здiйсненно нарахування 3% рiчних у сумi 163 531,97 грн., iнфляцiйних витрат у сумi 1 455 

280,03 грн., пенi у сумi 183 113,35 грн.. судового збiру у сумi 27 028,88 грн., сплачено у сiчнi - 

березнi 2017 року по 76 206,43 грн. щомiсячно. 20. Справа № 913/397/16; Рiшенням 

Господарського суду Луганської областi вiд 25.05.2016 у справi № 913/397/16 позовнi вимоги 

ПАТ "НАК "Нафтогаз України" задоволено частково та стягнуто з ПАТ "Луганськгаз" на 

користь позивача основний борг у розмiрi 21206678,13 грн., 3  % рiчних у сумi 465949,94 грн. та 

iнфляцiйнi втрати в розмiрi 3122944,87 грн. В iншiй частинi позову вiдмовлено. Ухвалою 

Господарського суду Луганської областi вiд 01.12.2016, залишеною без змiн постановою 

Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 04.01.2017 заяву ПАТ "Луганськгаз" 

задоволено частково та розстрочено виконання рiшення Господарського суду Луганської областi 

вiд 25.05.2016 у цiй справi на 8 рокiв зi сплатою з грудня 2016 року по листопад 2020 року по 

210000,00 грн. та з грудня 2020 року по листопад 2024 року по 310009,61 грн. Розгляд касацiйної 

скарги ПАТ "НАК "Нафтогаз України"  призначено Вищим господарським судом України на 04 

квiтня 2017. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у лютому 2017 року було здiйсненно 

нарахування 3% рiчних у сумi 465 949,94 грн., iнфляцiйних витрат у сумi 3 122 944,87 грн., 

судового збiру у сумi 165 577,18 грн., сплачено у сiчнi - березнi 2017 року по 416 007,68 грн. 

щомiсячно. 21. Справа № 913/958/16; Рiшенням  господарського суду Луганської  областi вiд 

12.12.2016   позов ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Луганськгаз"  про стягнення 333144619,06 

задоволено частково. Стягнено:  борг за наданi послуги з балансування в сумi 265995884 грн. 24 

коп., пеню в сумi 37634654,47 грн., 3% рiчних в сумi 3110432,38 грн., iнфляцiйнi втрати в сумi 

8340086,06 грн. та витрати зi сплати судового збору в сумi 195492,44 грн. У задоволенi решти 

позовних вимог вiдмовлено. Ухвалою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 

22.02.2017 апеляцiйне провадження у справi № 913/958/16 за апеляцiйною скаргою ПАТ 

"Луганськгаз" зупинено до закiнчення проведення судово-економiчної експертизи. 22. Справа № 

913/1056/16; Рiшенням господарського суду Луганської областi вiд 02.11.2016, залишеним без 

змiн Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 01.12.2016, позовнi вимоги 

ПАТ "Укргазвидобування" в особi фiлiї Газопромислове управлiння Шебелинкагазвидобування 

до ПАТ "Луганськгаз" про стягнення заборгованостi у розмiрi 201655 грн.., яка складається з 

суми основного боргу у розмiрi 192761,76 грн., 3% рiчних у розмiрi 2827,56 грн., iнфляцiйних 

втрат у розмiрi 6065,68 грн. (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог №2-11192-3 вiд 

18.10.2016р.) задоволенi у повному обсязi. У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у 

лютому 2017 року було здiйсненно нарахування 3% рiчних у сумi 2 827,56грн., iнфляцiйних 

витрат у сумi 6 065,58 грн., судового збiру у сумi 3 024,82 грн. та сплачено у  березнi 2017 року у 

повному обсязi. 23. Справа № 913/35/16; Рiшенням Господарського суду Луганської областi вiд 

10.03.2016 позовнi вимоги ДК "Газ України "НАК "Нафтогаз України" до ПАТ "Луганськгаз", 



задоволено у повному обсязi та стягнуто з останнього 11980737,25 грн. основного боргу, 

2090001,55 грн. пенi, 269703,31 грн. 3% рiчних, 542656,95 грн. штрафу, 2489174,78 грн. 

iнфляцiйних втрат та 182700,00 грн. судового збору. Ухвалою Господарського суду Луганської 

областi вiд 09.02.2017, залишеною без змiн постановою Донецького апеляцiйного 

господарського суду вiд 22.03.2017, заяву вiдповiдача частково задоволено; виконання рiшення 

Господарського суду Луганської областi вiд 10.03.2016 по справi № 913/35/16 розстрочено 

термiном на 5 (п'ять) рокiв зi сплатою рiвними частинами щомiсячно по 292582,90 грн. у перiод 

з лютого 2017 року по сiчень 2022 року та у лютому 2022 року - 292582,74 грн. У 

бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" у лютому 2017 року було здiйсненно нарахування 

3% рiчних у сумi 269 703,31 грн., штрафу у сумi 542 656,95 грн., пенi у сумi 2 090 001,55 грн., 

iнфляцiйних витрат у сумi 2 489 174,78 грн., судового збiру у сумi 182 700,00 грн., сплачено у 

сiчнi - березнi 2017 року по 292 582,90 грн. щомiсячно. 24. Справа № 913/1043/16; Рiшенням 

Господарського суду Луганської областi вiд 16.11.2016р. у справi №913/1043/16 позовнi вимоги 

ФОП Палєєв С.В. були задоволенi частково стягнуто з ПАТ "Луганськгаз" основної 

заборгованостi за договором оренди обладнання №142/01-27-14 вiд 07.04.2014р. в розмiрi 

89935,48грн., пенi в розмiрi 3940,57грн., iнфляцiйнi втрати в розмiрi 14481,60грн. та 3% рiчних в 

розмiрi 2799,33грн. Постановою Донецького апеляцiйного господарського суду апеляцiйну 

скаргу ФОП Палєєв С.В., задоволено частково. Рiшення Господарського суду Луганської областi 

вiд 16.11.2016р. п.2 резолютивної частини рiшення викладено в наступнiй редакцiї: 2. Стягнути з 

ПАТ "Луганськгаз" на користь ФОП Палєєв С.В. основної заборгованостi за договором оренди 

обладнання №142/01-27-14 вiд 07.04.2014р. в розмiрi 539612,90грн., iнфляцiйних втрат в розмiрi 

86457,66грн., 3% рiчних в розмiрi 16815,28грн. та судовий збiр в розмiрi 9643,26грн. В iншiй 

частинi рiшення Господарського суду Луганської областi вiд 16.11.2016р. у справi №913/1043/16 

залишено без змiн. Розгляд касацiйної скарги призначено на 05.04.2017 р. Розгляд апеляцiйної 

скарги ПАТ "Луганськгаз" призначений на 12.04.2017. У бухгалтерському облiку ПАТ 

"Луганськгаз" нарахування iнфляцiйних витрат, 3% рiчних та судового збiру по справi 

№913/1043/16 не здiйснувалось до моменту отримання апеляцiйної ухвали суду. 25. Справа № 

913/1306/16; Рiшенням господарського суду Луганської областi вiд 07.02.2017р. позов 

задоволено повнiстю. Стягнуто з ПАТ "Луганськгаз" на користь ПАТ "Укргазвидобування" в 

особi фiлiї Газопромислового управлiння "Шебелинкагазвидобування" заборгованiсть в сумi 

100018,44 грн., iнфляцiйнi втрати у сумi 49457,44 грн., 3% рiчних у сумi 5494,41 грн., судовий 

збiр в сумi 2324,55 грн. Розгляд апеляцiйної скарги ПАТ "Луганськгаз" призначений на 

12.04.2017.У бухгалтерському облiку ПАТ "Луганськгаз" нарахування iнфляцiйних витрат, 3% 

рiчних та судового збiру по справi №913/1306/16 не здiйснувалось до моменту отримання 

апеляцiйної ухвали суду. Судовi справи (адмiнiстративне судочинство): 1. Справа № 812/795/16; 

13.07.2016 року ПАТ "Луганськгаз" звернулось до суду з адмiнiстративним позовом до СДПI з 

ОВП у м. Луганську МГУ ДФС про визнання протиправним та скасування податкового 

повiдомлення-рiшення вiд 06.06.2016 року № 0000124100. Постановою Луганського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 27.09.2016 року адмiнiстративний позов задоволено частково 

визнано протиправним та скасовано податкове повiдомлення-рiшення Спецiалiзованої 

державної податкової iнспекцiї з обслуговування великих платникiв у м. Луганську 

Мiжрегiонального головного управлiння ДФС вiд 06.06.2016 року № 0000124100 у частинi 

застосування до ПАТ "Луганськгаз"  штрафу у сумi 16 651,96 грн. У задоволеннi решти 

позовних вимог вiдмовлено. Ухвалою Донецького апеляцiйного господарського суду вiд 

17.01.2017 р. апеляцiйну скаргу СДПI залишено без задоволення. Ухвалою ВАСУ вiд 03.04.2017 

р. продовжено СДПI строк на 30 днiв для усунення недолiкiв касацiйної скарги. У 

бухгалтерському облiку не вiдбувалось проведень до остаточного отримання рiшення. 2. Справа 

№ 812/902/16;  05.08.2016 року ПАТ "Луганськгаз" звернулось до суду з адмiнiстративним 

позовом до СДПI з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС про визнання протиправним та скасування 

податкового повiдомлення-рiшення вiд 26.07.2016 № 0000061400 про застосування до ПАТ 

"Луганськгаз" штрафу у сумi 377 530,85 грн. Постановою Луганського окружного 



адмiнiстративного суду вiд 18.10.2016 р. позовнi вимоги задоволено в повному обсязi. СДПI 

звернулось з апеляцiйною скаргою. Постановою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного 

суду вiд 17.01.2017 р. вiдмовлено вiдповiдачу в задоволеннi клопотання про продовження 

строку для усунення недолiкiв. Суму штрафiв ПАТ "Луганськгаз" не вiдображало, т.я. рiшення 

було прийнято на користь платника податкiв. 3. Справа № 812/1520/15; ПАТ "Луганськгаз" у 

жовтнi  2015 року звернулось до Луганського окружного адмiнiстративного суду з 

адмiнiстративним позовом до СДПI з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС про визнання 

протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення № 0000074900 вiд 05.10.2015, 

яким до пiдприємства, як платника податкiв застосовнi штрафнi (фiнансовi) санкцiї у розмiрi 

20%, за несвоєчасну сплату авансових внескiв у сумi 3709487 грн. 06 коп., внаслiдок чого 

визначено до сплати штраф у розмiрi 741897 грн. 41 коп. Постановою Луганського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 18 сiчня 2016 року позовнi вимоги задоволенi, визнано 

протиправним та скасовано податкове повiдомлення-рiшення вiд 05.10.2015 № 0000074900. 

Постановою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.08.2016 р. апеляцiйну 

скаргу податкового органу залишено без задоволення. Ухвалою ВАСУ вiд 29.11.2016 р. вiдкрито 

касацiйне провадження, справа до розгляду не призначена. Суму штрафiв ПАТ "Луганськгаз" не 

вiдображало, т.я. рiшення було прийнято на користь платника податкiв. 4. Справа № 812/520/15;  

ПАТ "Луганськгаз" до СДПI з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС про визнання протиправним та 

скасування податкової вимоги № 9-25 вiд 03.02.2015 р. Ухвалою Луганського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 05.09.2016 р. позов було залишено без розгляду у зв'язку з його 

вiдкликанням (при поданнi декларацiї 31.08.2015г. - борг вiдсутнiй). 5. Справа № 812/48/16; 

ПАТ "Луганськгаз" до Сватiвської ОДПI Головного управлiння ДФС у Луганськiй областi про 

визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення рiшення 05.01.2016 

№0000011500 щодо зобов'язання сплатити штраф у розмiрi 20% у сумi 109610,20 грн. 

Постановою Луганського окружного адмiнiстративного суду вiд 19 травня 2016 року позов 

задоволено повнiстю. Постановою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 

09.08.2016 скасовано вищевказане рiшення в частинi стягнення з вiдповiдача суми судового 

збору, в iншiй частинi зазначена постанова залишена без змiн. Ухвалою ВАСУ вiд 23.02.2017 р. 

вiдмовлено Сватiвськiй ОДПI у вiдкриттi касацiйного провадження. Суму штрафiв ПАТ 

"Луганськгаз" не вiдображало, т.я. рiшення було прийнято на користь платника податкiв. 6. 

Справа № 812/167/16;  ПАТ "Луганськгаз" до ДПI у м. Сєвєродонецьку Головного управлiння 

ДФС у Луганськiй областi про визнання протиправним та скасування податкового 

повiдомлення-рiшення вiд 18.02.2016 року № 0000131502 щодо зобов'язання сплатити штраф у 

розмiрi 20 вiдсоткiв у сумi 109610,20 грн. Постановою Луганського окружного 

адмiнiстративного  суду  вiд  19 травня 2016 року у справi № 812/167/16  адмiнiстративний  

позов  задоволено. Постановою Донецького апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.09.2016 

р. апеляцiйну скаргу залишено без задоволення. Ухвалою ВАСУ вiд 28.11.2016 р. вiдкрито 

касацiйне провадження, справа до розгляду не призначена. 7. Справа № 812/1442/16;  ПАТ 

"Луганськгаз" до СДПI з ОВП у м. Луганську МГУ ДФС про скасування повiдомлення-рiшення 

вiд 05.08.2016 № 0000304100 щодо накладення штрафних санкцiй у сумi 9321,51 грн за 

порушення строку сплати суми грошового зобов'язання з плати за землю за перiод з 01.09.2014 

(дата першого прострочення зобов'язання) - по 14.08.2015 (дата погашення останнього 

простроченого зобов'язання). Постановою Луганського окружного адмiнiстративного суду вiд 

06.02.2017 р. позовнi вимоги задоволено повнiстю. Ухвалою Донецького апеляцiйного 

адмiнiстративного суду вiд 21.03.2017 р. апеляцiйну скаргу СДПI з ОВП у м. Луганську МГУ 

ДФС залишено без руху. Суму штрафiв ПАТ "Луганськгаз" не вiдображало, т.я. рiшення було 

прийнято на користь платника податкiв. 8. Справа № 820/2943/15; в березнi 2015 р. Рубiжанська 

ОДПI Головного управлiння Мiндоходiв у Луганськiй областi звернулась з позовом до ПАТ 

"Луганськгаз" про стягнення податкового боргу 856780,84 грн. Постановою Харкiвського 

окружного адмiнiстративного суду вiд  14.05.2015 р. адмiнiстративний позов було задоволено. 

ПАТ "Луганськгаз" подав апеляцiйну скаргу. Ухвалою Харкiвського апеляцiйного 



адмiнiстративного суду вiд 10.09.2015 р. було зупинено провадження у справi № 820/2943/15 до 

набрання законної сили судовим рiшенням у справi № К/800/19383/15. Ухвалою вiд 18.01.2017 

р. було поновлено провадження у справi. До суду апеляцiйної iнстанцiї надано докази того, що 

на даний час вiдсутня у позивача заборгованiсть перед бюджетом. У зв'язку з тим, що на час 

розгляду справи судом першої iнстанцiї доказiв погашення вiдповiдачем заборгованостi надано 

не було. Ухвалою Харкiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 16.02.2017 р. 

апеляцiйну скаргу ПАТ "Луганськгаз" було залишено без задоволення. Станом на теперiшнiй 

час заборгованiсть зi сплати податкiв до бюджету вiдсутня. 

 

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 

Iнформацiя про прийняття рiшення про додаткову емiсiю акцiй ПАТ "Луганськгаз". У звiтному 

перiодi додаткової емiсiї акцiй ПАТ "Луганськгаз" не здiйснювало. Iнформацiя щодо бiрж або 

позабiржових торгiвельно-iнформацiйних систем, на яких продавались або продаються цiннi 

папери ПАТ "Луганськгаз". Угоди купiвлi-продажу акцiй Товариства, як правило здiйснювались 

i здiйснюються на позабiржовому ринку цiнних паперiв України. Товариство не має вiдомостей 

про бiржi або позабiржовi торгiвельно-iнформацiйнi системи, на яких продавались або 

продаються його акцiї. Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" та 

Договору з фордовою бiржею ПФТС про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.04.2011 року, 

11.04.2011 року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення № 1104/2011/02 про 

включення акцiй простих iменних ПАТ "Луганськгаз" до Бiржового Списку ПФТС без 

включення до Бiржового реєстру. Iнформацiя про дивiденди. Загальними зборами акцiонерiв, що 

вiдбулися 30.09.2016 року (Протокол № 20), у зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за 

пiдсумками роботи Товариства у 2014-2015 роках, прийняте рiшення дивiденди за 2014 та за 

2015 рiк не нараховувати та не виплачувати.  Рейтингова оцiнка емiтента рейтинговим 

агентством у 2016 роцi не визначалась. 

 

XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 135 844 127 472 0 0 135 844 127 472 

  будівлі та споруди 128 244 122 290 0 0 128 244 122 290 

  машини та обладнання 1 862 1 163 0 0 1 862 1 163 

  транспортні засоби 3 491 2 749 0 0 3 491 2 749 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 247 1 270 0 0 2 247 1 270 

2. Невиробничого 

призначення: 
821 834 0 0 821 834 

  будівлі та споруди 491 509 0 0 491 509 

  машини та обладнання 30 29 0 0 30 29 

  транспортні засоби 194 194 0 0 194 194 

  земельні ділянки 3 3 0 0 3 3 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 103 99 0 0 103 99 

Усього 136 665 128 306 0 0 136 665 128 306 



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 31.12.2016 р.. первiсна вартiсть основних засобiв Товариства 

становить 609324 тис. грн., сума зносу 481018 тис. грн., що складає 

78,94 %. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-301 179 -189 572 

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 31.12.2016 року має негативне значення 301 

179 тис. грн. За попередний перiод вартiсть чистих активiв мала теж негативне значення 

189 572 тис. грн. 

 

3. Інформація про зобов'язання 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 X 0 X X 

Усього зобов'язань 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 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 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 0 297,286 млн. куб. м. 1354668 82,04 

2 Транспортува

ння 

природного 

газу 

444,479 млн. куб. м. 274444 92,56 444,479 млн. куб. м. 274444 16,62 

3 Постачання 

природного 

газу 

297,286 млн. куб. м. 16522 5,57 297,286 млн. куб. м. 16522 1 



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 82,78 

2 Оплата працi та соцiальнi 

нарахування 

4,64 

3 Матерiальнi витрати 3,73 

4 Амортизацiя та iншi витрати 8,85 

 

 

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

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) 

1 2 3 4 5 

1 30.09.2016 2 761 277 225 517 1 224,42 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 30.09.2016; Найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, 

зокрема, їх характеру: 1. Схвалити (погодити) укладенi Товариством з НАК "Нафтогаз України" (ЕIС код 

56Х930000003502) договору купiвлi - продажу природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-149-РО, вiд 12.01.2016 року 

№ 16-148-Б, вiд 12.01.2016 року № 16-147-Н та додатковi угоди до них вiд 31.03.2016 року №1, вiд 30.04.2016 року №2, 

вiд 01.02.2016 №1, вiд 31.01.2016 року №1, вiд 31.03.2016 року №2, вiд 30.04.2016 року №3 та схвалити (погодити) 

iстотнi умови зазначених договорiв i додаткових угод. 2. Схвалити (погодити) укладенi Товариством з НАК "Нафтогаз 

України" (ЕIС код 56Х930000003502) договору на постачання природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, вiд 

12.01.2016 року № 16-018-В та додатковi угоди до них вiд 12.01.2016 року №1, вiд 12.01.2016 року № 1 та схвалити 

(погодити) iстотнi умови зазначених договорiв i додаткових угод. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: Гранична 

сукупнiсть вартостi правочинiв: Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2761277 тис. грн; Вартiсть активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 225517 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi 

правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1224,42 %; 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 19 925 352 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах: 19 914 619 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 19 914 619 ; Кiлькiсть 

голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 . тис. грн. 

 

XIV. 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 Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

11.01.2016 12.01.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

19.01.2016 19.01.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

23.05.2016 24.05.2016 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  

30.09.2016 03.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  



04.10.2016 04.10.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

20.10.2016 30.09.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

26.10.2016 28.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

27.10.2016 28.10.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

01.12.2016 02.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

20.10.2016 30.09.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

30.09.2016 04.10.2016 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

20.10.2016 20.10.2016 Спростування  

08.02.2017 16.11.2016 Спростування  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 0 0 

3 2016 1 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 



Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства 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 ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

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?  

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
4 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
1 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Не отримувало. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Додаткової iнформацiї немає. 



 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  10 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) комiтети у складi Наглядової ради не створювались 

Інше (запишіть) Додаткової iнформацiї немає 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Додаткової iнформацiї немає. 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Члени Наглядової ради здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно 

до вимог Статуту та Положення про Наглядову раду 

Товариства. 

X  

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  



Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова рада ПАТ "Луганськгаз" у повному складi була обрана 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Луганськгаз" 30.09.2016 р. 

(протокол № 20). 

 

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 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання 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 додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні 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 акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 



Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так ні так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 

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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудитора обрано рiшенням Наглядової ради ПАТ "Луганськгаз". 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень X  

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Iнформацiя вiдсутня 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 



Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились X  

Інше 

(запишіть) 

Iнформацiя вiдсутня 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Iнформацiя вiдсутня 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Не визначились 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 



 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

Товариство не має кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 



 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Мiжнародна 

група аудиторiв" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

32621402 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Київ, вул. Артема, буд. 58-2 

В, кв. 27 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3265, 25.09.2003 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер -, серія -,  

номер -, дата видачі , строк дії 

- 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi, що включає Звiт про фiнансовий стан 

(Баланс) на 31 грудня 2016 року, Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про 

власний капiтал, за рiк, що закiнчився на зазначену дату, Примiтки (далi - Рiчна 

фiнансова звiтнiсть, Фiнансовi звiти) ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

<ЛУГАНСЬКГАЗ>. Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський 

персонал Товариства, ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо 

них на пiдставi аудиторської перевiрки.  

Ми провели аудиторську перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. 

Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, 

щоб одержати об?рунтовану впевненiсть, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi 

пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська 

перевiрка включає також оцiнювання застосовуваних принципiв бухгалтерського 

облiку та суттєвий вплив облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським 

персоналом, а також оцiнювання надання фiнансових звiтiв у цiлому. Ми 

вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає об?рунтовану пiдставу 

для висловлення нашої умовно-позитивної думки. 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки: 

 

1. Ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня 2016 року, тому 



ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю в кiнцi 2016 року. Також зазначаємо, що 

не iснує альтернативних джерел iнформацiї, якi могли б пiдвищити нашу довiру 

до вхiдних залишкiв на початок року.  Оскiльки залишки запасiв та основних 

засобiв на початок звiтного перiоду застосовуються для визначення фiнансового 

результату, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за 

рiк у звiтi про фiнансовi результати.   

 

2. Вiдповiдно до пункту 9 МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв> в кiнцi 

кожного звiтного перiоду суб'єктовi господарювання слiд оцiнювати, чи є якась 

ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких 

ознак iснує, суб'єктовi господарювання слiд оцiнити суму очiкуваного 

вiдшкодування такого активу. 

Як на дату складання фiнансової звiтностi iснували, так i на дату її випуску 

продовжують iснувати очевиднi ознаки зменшення корисностi зазначеної вище 

категорiї активiв.  

Ми не можемо достовiрно визначити негативний вплив даного питання у виглядi 

збитку вiд знецiнення активiв (сума, на яку балансова вартiсть активу або 

одиницi, що генерує грошовi кошти, перевищує суму його/iї очiкуваного 

вiдшкодування) на чистий прибуток Товариства. Однак вiдмiчаємо, що дана 

сума є суттєвою. Первiсна вартiсть необоротних активiв, якi не контролюються 

Товариством складає 313 232 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.; 

запаси - 218 тис.грн. вiдповiдно. 

3. В статтi активiв Iнша дебiторська заборгованiсть Звiту про фiнансовий стан 

станом на 31 грудня 2016 року вiдображенi залишки заборгованостi, що мають 

строк з початку їх виникнення бiльше 365 днiв, i вiдображенi за контрактною 

вартiстю в сумi первiсного визнання фiнансового активу 25000 тис.грн. Згiдно 

угод передбаченi пролонгацiї заборгованостей та очiкувалось їх погашення 

протягом 2016 року.   Ми звертаємо увагу на вплив економiчних умов, що 

склалися в Українi, зокрема на фiнансовому ринку. Цi умови вказують на 

iснування ризикiв щодо здатностi  суб'єктiв господарювання своєчасно погашати 

дебiторську заборгованiсть. 

4. В статтi активiв Iншi фiнансовi iнвестицiї Звiту про фiнансовий стан станом на 

31 грудня 2016 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 вiдображенi 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 2015 р. № 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".  Але Товариство не 

визнало знецiнення активу в даному випадку у зв'язку iз iснуванням станом на 

31.12.2016 року подiї збитку (рiшення про лiквiдацiю об'єкту iнвестування). 

5. За статтею Довгострокова дебiторська заборгованiсть облiковується сума 

заборгованостi в розмiрi 623 тис.грн., яка виникла на непiдконтрольнiй територiї 

Українi, первиннi документи вiдсутнi. Такi заборгованостi можуть 

класифiкуватися як активи, що вiдображаються за теперiшньою дисконтованою 

вартiстю майбутнiх чистих надходжень грошових коштiв. 

6. Згiдно висновку попереднього аудитора Товариства вiд 26 квiтня 2016 року 

однiєю з пiдстав для висловлення умовно-позитивної думки було обмеження у 

розкриттi аудиторовi вичерпної iнформацiї щодо перелiку сторiн, якi пiдпадають 

пiд спiльний контроль контролюючої сторони Товариства та самої 

контролюючої особи (невiдповiднiсть iнформацiї Мiжнародним стандартом 

бухгалтерського облiку 24  "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони". 

Станом на дату пiдписання цього аудиторського висновку дане обмеження не 

втратило свого впливу розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.  

Умовно-позитивна думка 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань , про яке йдеться у 

параграфi <Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки>, Фiнансова 

звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ" станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, його фiнансовi 

результати, рух власного капiталу, рух грошових коштiв за рiк, що минув на 

зазначену дату, та вiдповiдає дiйсному фiнансовому стану Товариства вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Генеральний директор ТОВ <Мiжнародна група аудиторiв>  

(сертифiкат А№005016) 

Iванченко О.С.  

 

20 квiтня 2017 року 

офiс №27 в буд.№58/2 по вулицi Артема в мiстi Києвi  

 

Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ I ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> 

 

Аудиторський звiт 

(звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ <ЛУГАНСЬКГАЗ>  

станом на 31.12.2016р. 



 

Вступний параграф 

Незалежна аудиторська фiрма товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

<Мiжнародна група аудиторiв> (свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi №3265 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати 

України №127) (надалi - Аудитор), провела аудит фiнансової звiтностi, що 

включає Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2016 року, Звiт про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про рух грошових коштiв 

(за прямим методом), Звiт про власний капiтал, за рiк, закiнчився 31.12.2016р., 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> (мiсцезнаходження: 93400, м. Сєвєродонецьк, 

Луганської областi, вул.Гагарiна, буд. 87)(надалi - Товариство).   

Вiдповiдальнiсть за цi фiнансовi звiти несе управлiнський персонал Товариства. 

Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо них на пiдставi 

аудиторської перевiрки. В перiодi, що перевiрявся вiдповiдальними Товариства 

були: 

Голова правлiння 

- Петрина I.В., Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №28/12-2015 вiд 

28.12.2015р. (пiдтвердження повноважень), Наказ №05-ОС вiд 12.01.2016р. 

Головний бухгалтер 

- Кирюхiна О.О., наказ №111-ОС вiд 26.08.2015р. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 

представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський 

персонал визнає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, 

що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдно до плану аудиторської перевiрки, ми провели нашу вибiркову 

тематичну перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про 

аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.1993р., керуючись Законами 

України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", Положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку, а також Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв - 

МСА 700 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть", МСА 701 

"Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА 720 "Iнша iнформацiя в 

документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти", МСА 3000 "Завдання з 

надання впевненостi", що прийнятi в якостi Нацiональних нормативiв аудиту 

вiдповiдно до протоколу засiдання Аудиторської палати України вiд 18.04.2003р. 

№122, а також МСА 705, 706, 710, 720, 800, нормативiв аудиту в Українi. Цi 

нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване 

на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi 

суттєвих помилок. Пiд час аудиту зроблено дослiдження шляхом тестування 

доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а 

також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку вимогам чинного 



законодавства щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, 

чинним протягом перiоду перевiрки. Крiм того, шляхом тестування здiйснено 

також оцiнку вiдповiдностi даних звiтностi даним бухгалтерського облiку.  

На нашу думку, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для 

аудиторського висновку. 

Основнi вiдомостi про Товариство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> створене на пiдставi наказу Державного 

комiтету по нафтi i газу вiд 11.03.1994р. №91 шляхом перетворення Державного 

пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї <ЛУГАНСЬКГАЗ> у Вiдкрите 

акцiонерне товариство на пiдставi Указу Президента України <Про 

корпоратизацiю пiдприємств> вiд 15 червня 1003 року №210/93, зареєстрованого 

11.05.1994 року, дата запису 26.01.2005р., запис №1 382 120 0000 002601, код 

ЄДРПОУ 05451150. Мiсцезнаходження: 93400, м.Сєвєродонецьк, Луганської 

областi, вул. Гагарiна,87. 

В перiодi, що перевiрявся, Товариство дiяло на пiдставi Статуту в новiй редакцiї, 

розробленого вiдповiдно до вимог законодавства України, Затвердженого 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, викладеного в Протоколi №20 вiд 

30.09.2016р. 

У вiдповiдностi до Статуту, розмiр Статутного капiталу - 3 651 490 (три 

мiльйони шiстсот п'ятдесят одна тисяча чотириста дев'яносто) гривень 00 

копiйок, подiлений на 7 302 980 (сiм мiльйонiв триста двi тисячi дев'ятьсот 

вiсiмдесят) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,50 (нуль) гривень 

п'ятдесят копiйок. 

Вiдповiдно до статуту, Товариство створене з метою здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку, створення високо 

конкурентного бiзнесу з використанням найкращих пiдходiв та методiв 

управлiння, збiльшення ефективностi роботи, спрямованої на рiст прибутковостi 

та збiльшення ринкової капiталiзацiї Товариства.  

Товариство має право самостiйно здiйснювати дiяльнiсть у будь-якiй сферi, що 

пов'язана з предметом її дiяльностi.  

Управлiння дiяльнiстю Товариства i контроль за дотримання прав та iнтересiв 

акцiонерiв здiйснюється наступними органами Товариства: Загальними зборами 

Товариства; Наглядовою радою; Правлiнням; Ревiзiйною комiсiєю. Склад, 

компетенцiя та порядок роботи органiв управлiння Товариства визначаються 

чинним законодавством України, Статутом.  

Вiдповiдно до Статуту, загальнi збори Товариства (Загальнi збори) є вищим 

органом Товариства. Товариство зобов'язане щорiчно проводити Загальнi збори 

акцiонерiв.  

Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння її поточною 

дiяльнiстю є Правлiння Товариства на чолi з Головою Правлiння. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства.  



Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, виконанням 

Товариством чинного законодавства України, вимог статуту та внутрiшнiх 

документiв Товариства здiйснює Ревiзiйна комiсiя Товариства, члени якого 

обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi 

мають цивiльну дiєздатнiсть, або з юридичних осiб-акцiонерiв.  

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках. 

Товариство має 12 фiлiй  згiдно документiв, наданих до перевiрки, 6 з яких 

знаходяться на непiдконтрольнiй Українi територiї.  

Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства 

визначаються Статутом.  

На момент здiйснення перевiрки, в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та 

органiзацiй України мiститься наступна iнформацiя про Товариство: 

 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

(ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ") 

Органiзацiйно-правова форма 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Назва юридичної особи 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 

05451150 

Мiсцезнаходження юридичної особи 

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

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi прiзвище, iм'я, 

по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування, мiсцезнаходження 

та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа 

АКЦIОНЕРИ 

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 3651490.00 

 

"КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР) -ВIДСУТНIЙ" 

Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про 

дату закiнчення його формування 

Розмiр (грн.): 3651490.00 

Дата закiнчення формування: 18.01.2005 

Види дiяльностi 

Код КВЕД 85.32 Професiйно-технiчна освiта; 

Код КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання 

послуг технiчного консультування в цих сферах; 

Код КВЕД 71.20 Технiчнi випробування та дослiдження; 

Код КВЕД 35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) 

трубопроводи (основний); 



Код КВЕД 35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 

Код КВЕД 42.21 Будiвництво трубопроводiв 

Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи 

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ 

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються 

(призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених 

представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi 

мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi 

пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд 

iменi юридичної особи 

ПЕТРИНА IГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керiвник з 11.01.2016; 

  

ПЕТРИНА IГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ - пiдписант з 11.01.2016; 

  

МОIСЕЄНКО IВАН ЄВГЕНОВИЧ - пiдписант з 22.01.2016 

Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi 

про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу 

- у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання 

чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та 

фiзичних осiб-пiдприємцiв" 

Дата державної реєстрацiї: 11.05.1994 

Дата запису: 26.01.2005 

Номер запису: 1 382 120 0000 002601 

Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи 

АЛЧЕВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188269 

Мiсцезнаходження ВП: 94204, Луганська обл., мiсто Алчевськ, ВУЛИЦЯ 

ФРУНЗЕ, будинок 34 А 

 

 

АНТРАЦИТIВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188253 

Мiсцезнаходження ВП: 94611, Луганська обл., мiсто Антрацит, ВУЛИЦЯ 

ТОЛСТОГО, будинок 2 В 

 

 

КРАСНОДОНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 



Код ЄДРПОУ ВП: 20188282 

Мiсцезнаходження ВП: 94400, Луганська обл., мiсто Сорокине, ВУЛИЦЯ 

ПЕТРОВСЬКОГО, будинок 2 А 

 

 

КРАСНОЛУЧСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188276 

Мiсцезнаходження ВП: 94517, Луганська обл., мiсто Хрустальний, ВУЛИЦЯ 

ХАСАНОВА, будинок 35 

 

 

ЛИСИЧАНСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188299 

Мiсцезнаходження ВП: 93100, Луганська обл., мiсто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ 

О.ДУНДИЧА, будинок 22 

 

 

МАРКIВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188313 

Мiсцезнаходження ВП: 92400, Луганська обл., Маркiвський район, селище 

мiського типу Маркiвка, ВУЛИЦЯ 20 РОКIВ ПЕРЕМОГИ, будинок 50 

 

 

НОВОПСКОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188323 

Мiсцезнаходження ВП: 92300, Луганська обл., Новопсковський район, селище 

мiського типу Новопсков, ВУЛИЦЯ НОВОРОЗСОШАНСЬКА, будинок 43 А 

 

 

СВАТОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188371 

Мiсцезнаходження ВП: 92600, Луганська обл., Сватiвський район, мiсто Сватове, 

ВУЛИЦЯ НОВОСТАРОБIЛЬСЬКА 



 

 

СВЕРДЛОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188388 

Мiсцезнаходження ВП: 94800, Луганська обл., мiсто Довжанськ, ВУЛИЦЯ 

КАРЛА МАРКСА, будинок 2 

 

 

СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188365 

Мiсцезнаходження ВП: 93400, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРIНА, будинок 87 

 

 

СТАРОБIЛЬСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188336 

Мiсцезнаходження ВП: 92701, Луганська обл., Старобiльський район, мiсто 

Старобiльськ, ВУЛИЦЯ ЗАЛIЗНИЧНА, будинок 41 

 

 

СТАХАНОВСЬКЕ МIЖРАЙОННЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА - ФIЛIЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Код ЄДРПОУ ВП: 20188394 

Мiсцезнаходження ВП: 94005, Луганська обл., мiсто Кадiївка, ВУЛИЦЯ 

ШАЛАБАЛИ, будинок 2 А 

Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи 

Сєвєродонецька мiська рада 

Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди 

органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична 

особа перебуває на облiку: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: 

Iдентифiкацiйний код органу: 21680000; 

Дата взяття на облiк: 01.05.1993 

  

ЗАПОРIЗЬКЕ УПРАВЛIННЯОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ 

ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: 



Iдентифiкацiйний код органу: 40980046; 

Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв); 

Дата взяття на облiк: 17.08.1995; 

Номер взяття на облiк: 445 

  

ЗАПОРIЗЬКЕ УПРАВЛIННЯОФIСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКIВ ПОДАТКIВ 

ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ: 

Iдентифiкацiйний код органу: 40980046; 

Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного 

внеску); 

Дата взяття на облiк: 15.12.1995; 

Номер взяття на облiк: 05-0154 

Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної 

особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень 

вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк 

Код КВЕД 35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) 

трубопроводи 

Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного 

ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його 

економiчної дiяльностi 

Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 05-0154; 

Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за 

основним видом його економiчної дiяльностi: 12 

Дата вiдкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для 

незавершених виконавчих проваджень) 

24-03-2017; 06-03-2017; 28-02-2017; 24-02-2017; 26-08-2014; 20-05-2014; 28-03-

2014; 28-03-2014; 24-02-2014; 04-04-2012 

Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою 

Телефон 1: 80642343266  

Телефон 2: 80642343245  

Факс: 80642345004  

Веб сторiнка: lggaz@gaz.lg.ua 

Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 

Аудит проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту №700, 701, 

720. Щодо окремих компонентiв фiнансової звiтностi повiдомляємо наступне: 

Товариство самостiйно здiйснювало ведення бухгалтерського, податкового i 

статистичного облiку та формувало звiтнiсть вiдповiдно до вимог законодавства 

України. Фiнансовий рiк компанiї збiгається з календарним роком. За 

достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi несе вiдповiдальнiсть керiвництво 

Товариства. 

Бухгалтерський облiк ведеться за журнально-ордерною формою. Реєстрацiя 

операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку здiйснювалась на пiдставi 

первинних документiв.  



Бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерською службою на чолi з головним 

бухгалтером за допомогою програми <1С:Бухгалтерiя>. 

За перiод, що перевiрявся Товариство вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства дотримувалось наступних принципiв облiку: 

обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi 

запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i 

доходiв пiдприємства;  

повне висвiтлення - фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про 

фактичнi та потенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй, здатних 

вплинути на рiшення, що приймаються на її основi;  

автономнiсть - кожне пiдприємство розглядається як юридична особа, 

вiдокремлена вiд її власникiв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання 

власникiв не повиннi вiдображатися у фiнансовiй звiтностi пiдприємства;  

послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування пiдприємством обраної 

облiкової полiтики. Змiна облiкової полiтики можлива лише у випадках, 

передбачених нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, i повинна бути об?рунтована та розкрита у фiнансовiй звiтностi;  

безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань пiдприємства здiйснюється 

виходячи з припущення, що його дiяльнiсть буде тривати далi;  

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового 

результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з 

витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи i 

витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в 

момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових 

коштiв;  

превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються вiдповiдно до їх 

сутностi, а не лише виходячи з юридичної форми;  

iсторична (фактична) собiвартiсть - прiоритетною є оцiнка активiв пiдприємства, 

виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;  

єдиний грошовий вимiрник - вимiрювання та узагальнення всiх господарських 

операцiй пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi здiйснюється в єдинiй 

грошовiй одиницi;  

перiодичнiсть - можливiсть розподiлу дiяльностi пiдприємства на певнi перiоди 

часу з метою складання фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення 

фiксування фактiв здiйснення усiх господарських операцiй в первинних 

документах, зберiгання опрацьованих документiв, регiстрiв та звiтiв протягом 

встановленого термiну, але не менше трьох рокiв, несе посадова особа, котра 

здiйснює керiвництво пiдприємством згiдно з установчими документами. 

Товариство зобов'язане не рiдше одного разу на рiк iнформувати громадськiсть 

щодо своєї господарсько-фiнансової ситуацiї та результатiв дiяльностi шляхом 

опублiкування рiчного звiту. Рiчний звiт публiкується не пiзнiше нiж пiсля 

дев'яти мiсяцiв року, наступного за звiтним. Товариство зобов'язане для 



перевiрки та пiдтвердження правильностi рiчного фiнансового звiту щорiчно 

залучати аудитора не пов'язаного майновими iнтересами з Товариства та її 

учасниками. Аудиторська перевiрка фiнансової дiяльностi Товариства 

проводиться шляхом укладення договору з незалежним аудитором. Порядок 

проведення перевiрки визначається договором. 

Основнi засади облiкової полiтики Товариства систематизованi в наказi про 

Облiкову полiтику. Протягом перiоду, що перевiрявся, облiкова полiтика не 

змiнювалась.  

В перiодi, що перевiрявся, Товариство проводило щорiчну iнвентаризацiю 

активiв та зобов'язань, що пiдтверджують данi рiчного фiнансового звiту.  

Стосовно наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та 

iншою iнформацiєю (МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть>): Аудитори ознайомилися з iншою iнформацiєю, оскiльки iснує 

можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi є не 

всеохоплюючими мiж перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю та iншою 

iнформацiєю, та не ставлять пiд сумнiв достовiрнiсть перевiреної аудиторами  

фiнансової звiтностi Товариства. 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi (МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудитi фiнансової звiтностi>): отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi 

докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства, через розробку i застосування прийнятих дiй у вiдповiдь. Конкретнi 

дiї у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства є проведена нами iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв 

операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони 

можуть впливати. 

Подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, 

проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства не  

вiдбувалось; iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть Товариства у майбутньому - не виявлено. Значнi правочини, в 

розумiннi Закону України <Про акцiонернi товариства> Товариство в 2016 роцi 

здiйснювало у вiдповiдностi з дiючим законодавством. 

В цiлому загальний стан бухгалтерського облiку можна оцiнити як задовiльний.  

Облiк основних засобiв. Перевiрка нарахування зносу. Облiк незавершених 

капiтальних iнвестицiй 

        Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство в своїй господарськiй 

дiяльностi використовувало основнi засоби, якi були оцiненi достовiрно та 

вiдповiдно до критерiїв, визначених за мiжнародним стандартом 

бухгалтерського облiку (IFRS) 16. Основнi засоби - матерiальнi активи, якi 

Пiдприємство утримує з метою використання їх 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 (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). 

Основнi засоби вiдображаються на балансi за умови вiдповiдностi критерiям: 

iснування вiрогiдностi отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 

використанням даного активу; 

вартiсть активу може бути достовiрно визначена. 

При цьому, окремi об'єкти основних засобiв безпосередньо можуть не 

збiльшувати економiчнi вигоди, але є необхiдними для забезпечення їх 

отримання вiд експлуатацiї iнших активiв. 

Класифiкацiя основних засобiв: 

Земля, будинки та споруди. 

Транспорт i iншi основнi засоби. 

Газотранспортне обладнання 

Аналiтичний облiк основних засобiв ведеться в розрiзi окремих iнвентарних 

об'єктiв, що представляє собою закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i 

приладдям до нього або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, що 

призначений для виконання певних самостiйних функцiй, чи вiдокремлений 

комплекс конструктивно з'єднаних предметiв одного або рiзного призначення, 

що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та 

єдиний фундамент, внаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, 

а комплекс - певну роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно. Якщо 

один об'єкт основних засобiв складається з частин, якi мають рiзний строк 

корисного використання (експлуатацiї), то кожна з цих частин може визнаватися 

в бухгалтерському облiку як окремий об'єкт основних засобiв. 

За групою машини та обладнання облiк ведеться за iнвентарними об'єктами, якi 

складаються з кожного окремого агрегату (машини, апарату, станку, установки) 

з всiма приналежними приборами, приладами, iнструментами, огородженням та 

фундаментом (якщо вiн на ньому змонтований). 

Переоцiнок основних засобiв у перевiреному перiодi не проводилось. Одиницею 

облiку основних засобiв був окремий об'єкт. Вибiрковою перевiркою порушень 

не встановлено. 

Первiсна вартiсть основних засобiв становить на 01.01.2016р. - 607 601 тис.грн., 

станом на 31.12.2016р. - 609 255 тис.грн., з них - 313 232 тис.грн., що не 

контролюється Товариством та 1 457 тис.грн. - знищено.               

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Знос малоцiнних необоротних матерiальних активiв незалежно вiд 

очiкуваного строку використання, нараховувався в першому мiсяцi використання 

об'єкта в розмiрi 100% вiд його вартостi. 

Знос основних засобiв за даними Товариства становить на 01.01.2016р. - 470 718 

тис.грн., на 31.12.2016р. - 481 104 тис.грн., у т.р. необоротних активiв, що не 

контролюються Товариством - 313 232 тис.грн., та тих що знищено - 919 тис.грн.  

Вибiрковою перевiркою порядку облiку Товариством незавершених капiтальних 

iнвестицiй порушень не виявлено. 



Розмiр незавершених капiтальних iнвестицiй на початок звiтного перiоду 

складав 739 тис.грн., станом на 31.12.2016р. - 782 тис.грн. 

Облiк матерiальних запасiв 

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. 

В перiодi, що перевiрявся придбанi запаси зараховувались на баланс за 

первiсною вартiстю. Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.  

Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей не проводилась. За даними облiку 

Товариством, станом на 01.01.2016р. вартiсть запасiв складає 7 625 тис.грн., на 

31.12.2016р. - 7 918 тис.грн., у тому числi на суму 218 тис.грн. - знищено. 

Вартiсть чистих активiв  

Аудитором було здiйснено розрахунок вартостi чистих активiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

<ЛУГАНСЬКГАЗ> на виконання Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

Фондового ринку №485 вiд 17 листопада 2004 року <Методичнi рекомендацiї 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств> на пiдставi 

даних Балансу станом на 31.12.2016 року:   

Активи: 

Роздiл 1 Активу Балансу:     

265 912 тис.грн. 

 

Роздiл 2 Активу Балансу:          

1401 051 тис.грн. 

 

Всього:                       

1 666 963 тис.грн. 

Зобов'язання: 

Роздiл 2 Пасиву Балансу 

Роздiл 3 Пасиву Балансу:     

275 951тис.грн. 

1 692 191 тис.грн. 

 

Всього:                      

1 968 142тис.грн. 

Розрахунок вартостi чистих активiв:  Активи - Зобов'язання  =  (1 666 963 - 1 968 

142) = (-) 301 179 тис.грн. 

Вартiсть чистих активiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> станом на 

31.12.2016 року має вiдємне значення та складає 301 179 тис.грн., при 



статутному капiталi 3 651 тис.грн., що не вiдповiдає вимогам п.3 ст. 155 

Цивiльного кодексу України яким передбачено: "Якщо пiсля закiнчення другого 

та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане 

оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi 

змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв 

товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, 

встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". 

Облiк коштiв та розрахункiв. Ведення розрахункових операцiй 

Безготiвковi розрахунки мiж Товариством та контрагентами здiйснювались через 

уповноваженi банки, згiдно з договорами на розрахунково-касове 

обслуговування, шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок 

одержувача коштiв. Розрахунки мiж Товариством та контрагентами 

здiйснювались грошовими коштами на пiдставi укладених договорiв. 

Кошти з рахункiв списувалися за платiжними дорученнями розпорядника коштiв 

на пiдставi виставлених рахункiв. Суми коштiв, що зарахованi або списанi з 

розрахункового рахунку, вiдповiдно, вiдображенi в оборотнiй вiдомостi та 

фiнансовiй звiтностi. Залишки коштiв на розрахункових рахунках вiдповiдають 

залишкам, вiдображеним в облiку по рахунку 31 "Рахунки в банках". 

На поточних рахунках Товариства в банках на 01.01.2016р. облiковувалось - 

18 258 тис.грн., на 31.12.2016р. -  9793 тис.грн. 

Облiк заборгованостi. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть 

Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет 

зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя 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. Компанiя 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. 

Розмiр дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги за даними Балансу 

станом на 01.01.2016р. склав 481 901 тис.грн., станом на 31.12.2016р. - 1 203 062 

тис.грн., ут.ч. понад 12 мiсяцiв - 501 491 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками, на кiнець звiтного перiоду складає 188 083 тис.грн., у т.ч. з 

бюджетом - 131 729 тис.грн. (податок на прибуток - 20 239 тис.грн.). 

Розмiр кредиторської заборгованостi за даними Балансу Товариства за товари, 

роботи, послуги  станом на 01.01.2016р. - 519 770 тис.грн, на 31.12.2016р. 

складає 1 178 387 тис.грн.  

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2016 р. складали 114 тис.грн. 

Аудитором не виявлено iнформацiї про наявнiсть та обсяг непередбачених 

активiв та/або зобов'язань, а також не встановлено ймовiрнiсть визнання їх на 



балансi. 

За даними облiку Товариства у нього вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо 

сплати податкiв та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за порушення 

законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв 

Власний капiтал 

Вiдповiдно до облiку компанiї та Статуту в новiй редакцiї, Статутний капiтал 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПОГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФIКАЦIЇ <ЛУГАНСЬКГАЗ> - 3 651 490 (три мiльйони шiстсот п'ятдесят 

одна тисяча чотириста дев'яносто) гривень 00 копiйок, подiлений на 7 302 980 

(сiм мiльйонiв триста двi тисячi дев'ятьсот вiсiмдесят) простих iменних акцiй, 

номiнальною вартiстю 0,50 (нуль) гривень п'ятдесят копiйок. 

За даними облiку Товариства Статутний капiтал станом на 01.01.2016 року 

наповнений повнiстю i протягом року був незмiнним.  

Власний капiтал станом на 01.01.2016 року мав вiд'ємне значення та складав 

310 805 тис.грн., станом на 31.12.2016 року - також вiд'ємне значення 301 179 

тис.грн. За 2016 рiк розмiр власного капiталу збiльшився на 9 626 тис.грн. 

Облiк фiнансових результатiв 

Фiнансовий результат вiд фiнансово-господарської дiяльностi облiковується та 

узагальнюється на балансовому рахунку 79 "Фiнансовi результати". 

Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться 

збiльшення економiчних вигод Компанiї, 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. 

Загалом, облiк правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо розмiру 

фiнансового результату дiяльностi компанiї в перiодi, що перевiрявся.  

Непокритий збиток станом на 01.01.2016р. становить 686 487 тис.грн., станом на 

31.12.2016р. становить - 670 200 тис.грн. За 2016 рiк Товариство отримало 

прибуток в сумi 16 843 тис.грн. 



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Аудитор: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Мiжнародна група 

аудиторiв>; код ЄДРПОУ 32621402; свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi №3265 видане згiдно з рiшенням Аудиторської палати 

України №127 вiд 25.09.2003р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських 

фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв №303, серiя П000303 вiд 12.11.2015р. Аудитор, що проводив 

аудиторську перевiрку: Iванченко Ольга Сергiївна, сертифiкат А №005016 вiд 

26.12.2001 року. Мiсцезнаходження: м.Київ, вул. Артема, 58/2в, оф.27, пошта: 

o_ivanchenko@bk.ru, тел./факс: 501 2441.  

Перевiрка проведена у строк з 02.02.2017р. по 15.02.2017р. за 

мiсцезнаходженням Аудитора, згiдно з умовами Договору вiд 02.02.2017р. 

Масштаб перевiрки становить: документальним методом - 50%, розрахунково-

аналiтичним - 50% вiд загального обсягу документацiї. 

Цей звiт має юридичну силу тiльки в тому випадку, якщо вiн наданий цiлком i 

використовується вiдповiдно до мети, передбаченої договором Замовника з 

Аудиторською фiрмою. 

Аудитор обумовлює що вiн не зобов'язаний виконувати додаткову роботу, 

додатково давати офiцiйнi пояснення i покази, якщо тiльки немає попередньої i 

не буде наступної письмової згоди аудитора на це. 

Аудитор не зобов'язаний поновлювати цей висновок, в тому числi й у випадку 

будь-яких змiн пiсля дати його надання.  

Аудитор виконав аудиторську перевiрку вiдповiдно до припущень, що 

iнформацiя, надана для перевiрки, є достовiрною та повною.  

 

Генеральний директор ТОВ<Мiжнародна група аудиторiв> (сертифiкат 

А№005016) 

 ____________/Iванченко О.С./ 

 

Iз звiтом ознайомленi вiд ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ": 

 

Голова правлiння 

_____________ /I.В. Петрина/ 

Головний бухгалтер 

_____________ /О.О. Кирюхiна/ 

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "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: 1433 

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 31.12.2016 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 87 106 

    первісна вартість 1001 116 270 

    накопичена амортизація 1002 ( 29 ) ( 164 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 739 782 

Основні засоби 1010 136 883 128 151 

    первісна вартість 1011 607 601 609 255 

    знос 1012 ( 470 718 ) ( 481 104 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 250 

    інші фінансові інвестиції 1035 136 000 136 000 

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 274 332 265 912 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 625 7 918 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 481 901 1 203 062 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 24 301 6 803 

    з бюджетом 1135 65 870 131 729 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 20 239 20 239 

    з нарахованих доходів 1140 5 284 5 284 

    із внутрішніх розрахунків 1145 12 511 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25 719 26 045 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 18 258 9 793 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 18 258 9 793 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

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 348 9 906 

Усього за розділом II 1195 629 318 1 401 051 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 903 650 1 666 963 

 

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 372 031 365 370 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -686 487 -670 200 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -310 805 -301 179 



    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 302 539 275 951 

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 302 539 275 951 

    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 519 770 1 178 387 

    розрахунками з бюджетом 1620 119 336 202 436 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 046 56 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 882 252 

    одержаними авансами 1635 261 835 303 460 

    розрахунками з учасниками 1640 6 226 6 226 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 611 1 260 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 210 114 

Усього за розділом IІІ 1695 911 916 1 692 191 

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 903 650 1 666 963 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 

 

Керівник    I.В. Петрина 

 

Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 1 651 180 816 652 

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 ( 1 621 959 ) ( 942 066 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 29 221 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 125 414 ) 

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 141 962 7 086 

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 ( 14 452 ) ( 11 980 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 139 913 ) ( 1 395 ) 

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 16 818 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 131 703 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 25 6 883 



Інші доходи 2240 0 0 

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 16 843 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 124 820 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 16 843 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 124 820 ) 

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 16 843 -124 820 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 62 088 201 607 

Витрати на оплату праці 2505 62 199 65 549 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 232 22 952 

Амортизація 2515 10 059 10 160 

Інші операційні витрати 2520 274 077 9 899 

Разом 2550 421 655 310 167 

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 31.12.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 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 1 477 537 894 926 

Повернення податків і зборів 3005 59 29 

 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 22 553 7 432 

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 1 107 27 290 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 352 073 ) ( 808 776 ) 

Праці 3105 ( 52 906 ) ( 54 239 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 386 ) ( 26 243 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 29 618 ) ( 29 025 ) 

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 ) ( 29 025 ) 

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 ( 3 052 ) ( 28 500 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 49 221 -17 106 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 5 035 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 25 0 

    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 ( 250 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 495 ) ( 3 797 ) 

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 -720 1 238 

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 38 871 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 30 398 ) ( 4 096 ) 

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 ( 65 439 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -56 966 -4 096 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -8 465 -19 964 

Залишок коштів на початок року 3405 18 258 38 222 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 9 793 18 258 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 

 

Керівник    I.В. Петрина 

 

Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 



КОДИ 

Дата 31.12.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

Звіт про власний капітал 
За 2016 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 0 371 165 0 -688 351 0 0 -313 535 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 866 0 1 864 0 0 2 730 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 3 651 0 372 031 0 -686 487 0 0 -310 805 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 -6 661 0 16 843 0 0 10 182 

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 -556 0 0 -556 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -6 661 0 16 287 0 0 9 626 

Залишок на кінець року  4300 3 651 0 365 370 0 -670 200 0 0 -301 179 

Примітки: Додаткової iнформацiї немає. 

 

Керівник    I.В. Петрина 

 

Головний бухгалтер   О.О. Кирюхiна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. Iнформацiя про Товариство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 

<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 1994 р. № 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>. 

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 - 

<НКРЕ>) для кожної з категорiй споживачiв. Транспортування газу вiдбувається через 

магiстральнi трубопроводи ДК <Укртрансгаз> та розподiльчi мережi Товариства. 

Також, Товариство продає послуги з експертизи проектiв та спорудження газових трубопроводiв 

вiдповiдно до отриманої лiцензiї. 

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв 

Товариства є наступним: 

Акцiонери 31 грудня 2016 р.% 31 грудня 2015 р.% 

ПрАТ "ГАЗТЕК" 49,91 49,91 

НАК "Нафтогаз України" 25,00 25,00 

Iншi 25,09 25,09 

Всього: 100% 100% 

2. Умови в яких працює Товариство 

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом, 

тривала у 2016 роцi, у зв'язку з проведенням анти - терористичної операцiї в Донецькiй i 

Луганськiй областi. 

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. 

3. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 <Подання фiнансової 

звiтностi> за перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року, i складається з таких 

компонентiв: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31грудня 2016 року; 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)  за 2016 рiк; 



- Звiт про власний капiтал за 2016 рiк; 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк; 

- Пояснювальнi примiтки 

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 2016 року, та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

5.  Безперервнiсть дiяльностi  

Станом на 31 грудня 2016 р. вартiсть чистих активiв Товариства мала вiд'ємне значення 301 179 

тис.грн.   

Один ряд зобов'язань Товариства розстроченi та мають тривалий термiн погашення вiд трьох до 

десяти рокiв. Вiд'ємне значення вартостi чистих активiв Товариства без урахування 

довгострокових зобов'язань становить 25 228  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 2015, 2016 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. 

 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. 

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 2016 та 2015 рр. 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) 

  2016 рiк 2015 рiк 

Продаж та постачання природного газу 1 359 498 608 691 

Доходи вiд розподiлу газу  291 682 201 739 

Iншi доходи - 6 222 

Всього 1 651 180 816 652 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

включала: 

Таблиця 2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код 2050) 

  2016 рiк 2015 рiк 

Собiвартiсть природного газу 1354668 645 234 

Нормованi втрати при вимiрювання газу у ПГЛ та при транспортування газу 29894 110 701 



Виробничо-технологiчнi витрати 151452 81 603 

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 63995 76 554 

Витрати на транспортування газу магiстральними та iншими мережами 0,00 0,00 

Знос та амортизацiя 9577 9 775 

Iншi витрати 12373 18 194 

Всього 1 621 959 942 066 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали: 

Таблиця 3 Адмiнiстративнi витрати (код 2130) 

  2016 рiк 2015 рiк 

Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 6701 8 599,20 

Супровiд i пiдтримання програмного забезпечення 405 537,50 

Утримання адмiнiстративних примiщень та витратнi матерiали 0,00 379,61 

Знос та амортизацiя 475 376,24 

Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 758 348,66 

Послуги зв'язку 153 332,69 

Iншi витрати 5960 1 406,00 

Всього 14 452 11 980 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали: 

Таблиця 4 Iншi операцiйнi витрати (код 2180) 

  2016 рiк 2015 рiк 

Створення резерву сумнiвних боргiв 0 0 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй 0 0 

Дохiд вiд вiдновлення корисностi активiв    

ПДВ, не вiднесений до складу податкового кредиту 27 0 

Вiдшкодування витрат на виплату пiльгових пенсiй 432 346,34 

Вiдрахування профспiлкам (потреби спiвробiтникiв) 295 324,70 

Визнанi штрафи,пенi,неустойки 5250 289,53 

Iншi операцiйнi витрати 133909 434,08 

Всього 139 913 1 395 

За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi доходи включали: 

Таблиця 5 Iншi фiнансовi доходи (код 2220) 

  2016 рiк  2015 рiк 

Нарахованi вiдсотки по депозитах та залишках по рахунках 25 6881,28 

Вiдсотки по цiнних паперах 0,00 0,00 

Нарахованi доходи по вiдсотках 0,00 1,68 

Iншi 0,00 0,04 

Всього iнших фiнансових доходiв 25 6883,0 

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 2016 та 2015 рр. 

Таблиця 6 (Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (код 1045) 

  2016 рiк 2015 рiк 

(Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування  16 843 124820 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 3 032 22800 

Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу валових 

витрат (доходiв) при визначеннi оподаткованого прибутку     

Змiна невизнаного податкового активу  -3 032 -22800 

Вплив змiни податкової ставки - - 

(Дохiд)/витрати з податку на прибуток 0 0 



Як видно iз таблицi вище, Товариство не визнало податковий актив 22 800 тис.грн. в 2015  та 

його змiни 3 032 тис.грн. в 2016 рр. МБСО 12 Податок на прибуток передбачає, що визнання 

вiдстроченого податкового активу базується на припущеннi управлiнського персоналу про 

отримання у майбутньому оподаткованого прибутку, розмiр якого покриватиме розмiр 

вiдстроченого податкового активу. 

Невiдворотнi у найближчiй достовiрно-прогнозованiй перспективi змiни, якi стосуються 

знецiнення активiв (дивiться пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки) не 

дозволяють управлiнському персоналу зробити надiйну оцiнку щодо ймовiрностi здiйснення 

пiдприємством прибуткової дiяльностi у найближчi п'ять рокiв.  

Основнi засоби та незавершене будiвництво  

Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 2016-2015 

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 2015 року       

Первiсна вартiсть 3 488 798 21 638 97 165  607 601 

Накопичена амортизацiя  359 738 18 027 92 953  470 718 

       

На 31 грудня 2016  року       

Первiсна вартiсть 3 489 895 21 915 97 445  609 255 

Накопичена амортизацiя  367 322 18 970 94 812  481 104 

Газотранспортне обладнання, в основному, являє собою державне майно, отримане у 

господарське вiдання. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала (код 1125): 

  2016 рiк 2015 рiк 

Контрактна сума заборгованостi 1 398 548 677  384 

Мiнус-резерв сумнiвних боргiв (195486) (195483) 

Всього 1 203 062 481 901 

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 2015 року  195 483 195 483 

Змiна за рiк, нетто  0 3 3 

На 31 грудня 2015 року   195 486 195 486 

Станом на 31 грудня аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення за вирахуванням 

резерву сумнiвних боргiв є таким: 

  Всього Непрострочена та не знецiнена Прострочена, але не знецiнена 

  менше 1 року бiльше 1 року 

31 грудня 2016 року 1203062 701625  501437 

31 грудня 2015 року 482 187 373 689 0,00 108 497 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами та iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала (код 1130): 

  31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Авансовi платежi за природний газ 190,05 18907 

Авансовi платежi за товари та послуги  6612,95 5029 



Авансовi платежi за транспортування проривного газу  365 

Всього 6 803 24301 

Станом на 31 грудня iнша поточна заборгованiсть включала (код 1155): 

  31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Дебiторська заборгованiсть цiнними паперами 25 000,00 25 000,00 

Оплата лiкарняних 259 84,05 

Iншi заборгованiсть 786 635,95 

Всього 26 045 25 720 

Грошi та їх еквiваленти 

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 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 2016 та 2015 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 2016 та 2015 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 2016 року 31 грудня 2015 року 

Заборгованiсть за природний газ 836055 491292 

Заборгованiсть за транспортування природного газу 339808 26030 

Iнша заборгованiсть 2524 2448 

Всього 1 178 387 519 770 

В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 30 днiв. 

Станом на 31 грудня 2016 року кредиторська заборгованiсть за природний газ у сумi 0 тис. грн. є 

такою, по якiй вийшов строк погашення згiдно  з контрактними зобов'язаннями.  

Довгостроковi фiнансовi зобов'язання, включаючи поточну частину 

Довгостроковi фiнансовi зобов'язання (код 1515) 

Станом на 31 грудня iншi довгостроковi зобов'язання включали реструктуризовану 

кредиторську заборгованiсть. Товариство реструктурувало вiдповiдну кредиторську 

заборгованiсть за природний газ на основi угод, пiдписаних з постачальниками природного газу. 

Товаиство вiдображало реструктуризовану заборгованiсть за контрактною вартiстю, зважаючи 

на те, що станом на 31.12.2016 року платежi  за цими угодами є простроченими за черговi 

перiоди платежiв з 01.06.2014 р.  

Реструктуризована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2014 - 2032 роках. 

Поточнi забезпечення 

Станом на 31 грудня 2016 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). 



Операцiї з пов'язаними особами 

Зв'язанi сторони Товариства включають акцiонерiв та пiдприємства, що контролюються 

державою або знаходяться пiд спiльним контролем з боку держави. Найбiльш суттєвi операцiї зi 

зв'язаними сторонами стосуються придбання та транспортування газу.  

Зв'язаними сторони якi є iндивiдуально суттєвими є НАК <Нафтогаз України>, його дочiрнi 

пiдприємства - ДК <Газ України> ДК <Укргазвидобування>, ДК <Укртрансгаз>, а також його 

спiльнi пiдприємства (надалi - НАК <Нафтогаз України>). 

 Залишки та операцiї з зазначеними пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 та 2015 рр. 

та за роки що закiнчилися 31 грудня 2016 та 2015 рр. поданi нижче. Залишки за операцiями з 

пов'язаними сторонами якi є iндивiдуально суттєвими були такими (без урахування резерву 

сумнiвних боргiв): 

 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

Поточнi активи   

Дебiторська заборгованiсть за газ 190,05 190,05 

Дебiторська заборгованiсть за послуги постачання  0,70 

Передплата за товари, роботи, послуги   - 

Поточнi зобов'язання   - 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1161275,5 418 070,03 

Поточна частина за довгостроковими зобов'язаннями   - 

Довгостроковi зобов'язання   - 

Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 275951,0 317 356,11 

За роки, що закiнчилися 31 грудня, операцiї Компанiї з пiдприємствами, що є окремо суттєвими 

i контролюються державою, включали: 

  2016 рiк 2015 рiк 

Придбання газу 1432839,7 888 000,29 

Придбання послуг з транспортування газу магiстральними газопроводами 43965,4 60 

063,86 

Товариство також здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами що контролюються державою i 

не є iндивiдуально суттєвими. Цi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної 

господарської дiяльностi та включають продаж газу та придбання матерiалiв послуг i 

обладнання. 

9.  Непередбаченi податковi зобов'язання 

Товариство здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 

податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є 

наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися 

ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко 

виникають протирiччя стосовно тлумачення податкового законодавства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями, а також мiж Мiнiстерством фiнансiв та 

iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв 

влади, якi згiдно iз законодавством мають право застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також 

стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом 

трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути 

продовжений. 

Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi є типовими 

для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, 

виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень та рiшень 

судiв, що податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi 

органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень, i, якщо вони зможуть довести 

об?рунтованiсть своїх тлумачень, виконання їх рiшень може значним чином вплинути на цю 

фiнансову звiтнiсть. 

 


