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29.04.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1036/106 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Вовкiв Т.Б. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00157842 

4. Місцезнаходження: 77503, Україна, Iвано-Франкiвська обл., Долинський р-н, м. Долина, 3 

5. Міжміський код, телефон та факс: 03477 2-53-10, 2-53-11 

6. Адреса електронної пошти: trgaz@ustg.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 10.03.2020, 12/20 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://ustg.com.ua/reporting/ 29.04.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 21.11.1991 

4. Територія (область) 

 Iвано-Франкiвська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 82680992 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 100 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 151 

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

 49.20 - Вантажний залiзничний транспорт 

 33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв 

 52.29 -  Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ТВБВ №10008/0161 АТ "Ощадбанк", МФО 336503 

2) IBAN 

 IBAN UA513365030000026000300047180 

3) поточний рахунок 

 IBAN UA513365030000026000300047180 

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

рахунком у іноземній валюті 

 ТВБВ №10008/0161 АТ "Ощадбанк", МФО 336503 

5) IBAN 

 UA763365030000026008302047180 

6) поточний рахунок 

 UA763365030000026008302047180 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Органiзацiя роботодавцiв "Iвано-Франкiвська обласна органiзацiя роботодавцiв 

нафтогазової галузi" 

2) Організаційно-правова форма 

 Організація роботодавців 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42276160 

4) Місцезнаходження 

 77503, Iвано-Франкiвська обл.., Долинський р-н, м. Долина, вул.. Промислова,б.3 

5) Опис  

 Форма участi: спiвзасновник. Активи наданi в якостi внеску: вступнi та членськi внески 

згiдно iз статутом. Акцiї (частки, паї) вiдсутнi. 



Права, що належать емiтенту згiдно з статутом органiзацiї: 

6.1. Члени Органiзацiї мають право: 

6.1.1 брати участь у роботi З'їзду Органiзацiї; 

6.1.2 обирати та бути обраними до керiвних органiв Органiзацiї та отримувати iнформацiю про 

їх роботу; 

6.1.3 брати участь в управлiннi Органiзацiєю в порядку, передбаченому цим Статутом; 

6.1.4 брати участь в обговореннi та визначеннi основних напрямiв дiяльностi Органiзацiї, а 

також в iнших заходах, що здiйснюються Органiзацiєю; 

6.1.5 користуватися у встановленому порядку майном Органiзацiї; 

6.1.6 подавати заяви та вносити пропозицiї на розгляд З'їзду та iнших органiв Органiзацiї; 

6.1.7 брати участь уреалiзацiї програм Органiзацiї та контролювати їх виконання; 

6.1.8 публiкувати свої матерiали, оголошення в друкованих виданнях Органiзацiї; 

6.1.9 користуватись можливостями Органiзацiї, усiма видами консультативної та iншої 

допомоги, в тому числi брати участь у заходах, що органiзовує та/або здiйснює Органiзацiя; 

6.1.10 вийти зi складу Органiзацiї в порядку та на умовах, установлених законодавством України 

та цим Статутом, шляхом подання заяви на iм'я Голови Ради Органiзацiї. Членство в Органiзацiї 

припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рiшень керiвних органiв 

Органiзацiї. Днем подання такої заяви вважається день її отримання Виконавчою дирекцiєю 

Органiзацiї Радою Органiзацiї.   

6.1.11 користуватися iншими правами члена органiзацiї роботодавцiв, передбаченими 

законодавством та цим Статутом; 

6.2. Члени Органiзацiї зобов'язанi: 

6.2.1. дотримуватись положень Статуту Органiзацiї та виконувати його вимоги; 

6.2.2 виконувати зобов'язання у сферi соцiально-трудових вiдносин;  

6.2.3 виконувати рiшення керiвних органiв Органiзацiї; 

6.2.4 забезпечувати, вiдповiдно до умов цього Статуту, повне за обсягом та своєчасне за строком 

виконання взятих на себе обов'язкiв; 

6.2.5 не вчиняти дiй, якi можуть завдати шкоду дiяльностi чи репутацiї Органiзацiї; 

6.2.6 брати участь у роботi з досягнення мети та виконання завдань Органiзацiї; 

6.2.7 робити посильний внесок у дiяльнiсть та розвиток Органiзацiї в порядку, передбаченому 

цим Статутом, а також надавати необхiдну допомогу Органiзацiї; 

6.2.8 брати участь у роботi органiв, комiсiй та комiтетiв Органiзацiї; 

6.2.9 сплачувати внески в порядку, встановленому цим Статутом. 

 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнi структурi Товариства протягом 2019 року вiдповiдно до попереднього 

звiтного перiоду не було. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу:  151 осiб.  



Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв:  4 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу:  0 осiб. 

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2019 рiк: 52329,2,0 тис. грн. 

Фонд оплати працi всiх працiвникiв за 2018 рiк: 44089,0 тис. грн. 

Фонд оплату працi за 2019 рiк, порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, зрiс на 18,7% в 

основному за рахунок бiльших розмiрiв мiсячної премiї за виконання та перевиконання 

виробничих завдань i функцiй, святкової премiї до Галузевого свята, рiчної винагороди за 

пiдсумками роботи за 2018рiк працiвникам Товариства згiдно умов Колективного договору  та 

бiльшого розмiру рiчної премiї вiдповiдно до умов контракту за досягнення Цiлей та Ключових 

показникiв виконання за 2018рiк Головi правлiння згiдно рiшення Загальних зборiв Акцiонера 

Товариства. 

 

 

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 

АТ "Укрспецтрансгаз" не належить до 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 

АТ "Укрспецтрансгаз" протягом 2019 року не здiйснювало спiльну дiяльнiсть. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї третiх осiб про реорганiзацiю АТ "Укрспецтрансгаз" протягом 2019 року не 

надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Вiдповiдно до Закону України вiд 16.07.99р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть в Українi" основнi принципи, методи i процедури, що використовувалися Товариством 

для ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi, визначенi в Положеннi 

про облiкову полiтику, прийнятого материнською компанiєю НАК "Нафтогаз України" (протокол 

№291 вiд 28.12.16р.) i затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

30.12.16р. №58. Протоколом №722 вiд 28.12.18р. засiдання правлiння НАК "Нафтогаз України" 

було погоджено внесення змiн до Облiкової полiтики Групи Нафтогаз (НАК "Нафтогаз України", 

дочiрнi пiдприємства (компанiї), засновником яких є НАК "Нафтогаз України", та господарськi 

товариства, акцiонером (учасником) яких є НАК "Нафтогаз України"), що набрали чиннiсть, 

починаючи зi звiтних перiодiв 2019 року. 

Нижче викладенi основнi положення облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї 

фiнансової звiтностi. Цi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувалися у всiх 

представлених звiтних перiодах. 

 

Основнi засоби 

 

Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об'єкти основних засобiв за 

справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкової вартостi, за якою 

актив можна обмiняти на звичайних комерцiйних умовах мiж обiзнаними, зацiкавленими та 

незалежними сторонами на дату оцiнки. 

Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних 



вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що 

виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi 

прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, 

їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або 

збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi прибутки та 

збитки. 

 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визначається у складi балансової  вартостi 

основних засобiв як змiнена вартiсть, за умови дотримання критерiїв визнання активу. 

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi iндивiдуально 

встановлених очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

" Будинки та споруди  

" Машини та обладнання  

" Транспортнi засоби  

" Iнструменти, прилади та iнвентар  

" Тварини  

" Iншi основнi засоби  

До складу малоцiнних необоротних активiв Товариством вiдносяться необоротнi активи, вартiсть 

яких не перевищує мiнiмальний рiвень, визначений для основних засобiв згiдно норм 

Податкового Кодексу України (далi - ПКУ).  

Балансова вартiсть основних засобiв має переглядатися на предмет зменшення їх корисностi, коли 

певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не може бути повнiстю 

вiдшкодована.  

У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової 

вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування, вартiсть такого активу або групи активiв, що 

генерують грошовi потоки, зменшується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть 

очiкуваного вiдшкодування основних засобiв визначається як вища з двох величин: чистої цiни 

продажу активу або вартостi використання активу.  

При визначеннi вартостi використання активу прогнознi потоки грошових коштiв дисконтуються 

до їх теперiшньої вартостi, iз застосування ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає 

ринкову оцiнку вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з даним активом. Стосовно 

активiв, якi самостiйно не генерують грошовi потоки, сума очiкуваного вiдшкодування 

визначається для групи активiв, що генерують грошовi потоки, до якої належить такий актив. 

Збитки вiд зменшення корисностi активiв визначаються у звiтi про прибутки та збитки. 

 

Нематерiальнi активи 

 

Товариство визнає об'єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної 

субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi.  

Актив є iдентифiкованим, якщо вiн:  

a) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта 

господарювання i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або 

разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд 

того, чи має Товариство намiр зробити це, або  

б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони 

бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань.  

Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли  



a) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть 

до Товариства; та  

б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.  

Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи 

мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя нараховується 

виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням 

прямолiнiйного методу.  

 

Запаси 

 

Як запаси класифiковано: 

- Виробничi запаси;  

- Готова продукцiя, яка не пройшла повний виробничий цикл i перебуває в стадiї 

незавершеного виробництва; 

- Готова продукцiя; 

- Товари. 

Запаси оцiнюються за меншою з двох величин -  вартiстю придбання (виготовлення) або чистою 

вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття  запасiв визначається методом ФIФО.  

 

Зменшення корисностi нефiнансових активiв 

 

Балансову вартiсть активу слiд зменшувати до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i 

тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Збиток 

вiд зменшення корисностi слiд негайно визнавати в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. 

Збитки вiд знецiнення визнаються кожен  раз, коли поточна вартiсть активу або групи, яка 

генерує грошовi потоки, перевищує вартiсть вiдшкодування такого активу або групи. 

Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з двох величин: справедлива 

вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, 

та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для 

окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує грошових коштiв, якi, в основному, 

незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими активами або групами активiв. 

При оцiнцi вартостi використання очiкуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються iз 

застосуванням ставки дисконту до вирахування податку, яка вiдображає ринковi очiкування 

вартостi грошей i ризики, властивi активу. 

 

Податки 

 

Податок на додану вартiсть 

Доходи, витрати, 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 випадку 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 у звiтi про 

фiнансовий стан.   

 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток у 2019 роцi здiйснювалось  Товариством у його 



податковiй декларацiї згiдно з українським податковим законодавством за ставкою 18% на основi 

визначення фiнансового результату,  визначеного у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Поточнi податковi зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що 

належить до сплати податковим органам на звiтну дату або пiдлягає вiдшкодуванню податковими 

органами. 

 

Вiдстрочений податок на прибуток 

Доходи або витрати з податку на прибуток включають поточний i вiдстрочений податок. Податок 

на прибуток визнається у звiтi прибутки i збитки, в тiй мiрi, в якiй вiн пов'язаний з об'єктами, а у 

випадку визнаними безпосередньо в капiталi, такий податок вiдображається в капiталi. 

Вiдстроченi податки визначаються iз застосуванням методу зобов'язань вiдносно тимчасових 

рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань та їхньою податковою базою. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками, 

застосування яких очiкується у роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 

зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок i положень 

податкового законодавства. 

На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових 

активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 

оподаткованого прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового 

активу.    

Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при 

наявностi повного юридичного права зараховувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 

податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi 

зобов'язання стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.  

 

Дебiторська заборгованiсть 

 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.  

Резерв сумнiвних боргiв визначається в розрiзi iндивiдуального резерву (використовуючи 

iдентифiкований метод). Вiдповiдно до iдентифiкованого методу, величину резерву сумнiвних 

боргiв визначають в абсолютнiй сумi сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу 

платоспроможностi окремих дебiторiв в розрiзi договорiв i поставок.  

Залишок резерву сумнiвних боргiв на дату балансу не може бути бiльшим, нiж сума дебiторської 

заборгованостi на ту саму дату. 

Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли про неї стає вiдомо.  

 

Аванси виданi та iншi оборотнi активи 

 

Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за вартiстю, зазначеною у рахунках.  

Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк 

вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав, суми переплат по платежам до 

бюджету та переплат за державною пенсiйною програмою. 

 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансову позицiю, 

складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi та короткострокових 

банкiвських депозитiв. 

 

Передплаченi витрати 

 



До складу передплачених витрат вiдносяться витрати, оплата яких вiдбулась в поточному перiодi 

i якi будуть фактично визнанi витратами в майбутнiх звiтних перiодах. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

 

Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як 

фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, 

кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при 

ефективному хеджуваннi. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному 

визнаннi. 

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i 

вiдсотковi кредити та позики. 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку погашення оцiнюється за 

собiвартiстю.   

Процентнi запозичення при первiсному визнаннi вiдображаються за собiвартiстю, яка оцiнюється 

як така, що вiдповiдає справедливiй, за вирахуванням витрат на операцiї запозичення. 

У подальшому за первiсним визнанням процентнi запозичення вiдображаються за вартiстю, яка 

амортизується iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Вартiсть, яка амортизується, 

розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого 

дисконту або премiї при погашеннi. 

У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi спецiально в цiлях придбання квалiфiкованого активу, сума 

вiдсоткiв, якi можуть пiдлягати капiталiзацiї у вартостi такого активу, визначається як сума 

фактично нарахованих процентiв по запозиченню протягом перiоду за вирахуванням будь-якого 

iнвестицiйного доходу на тимчасовi iнвестицiї за рахунок таких запозичень. 

У тiй мiрi, в якiй кошти запозиченi в загальних цiлях i використанi для придбання квалiфiкованого 

активу, сума витрат за позиками, дозволена для капiталiзацiї, повинна визначатися шляхом 

застосування ставки капiталiзацiї до витрат на цей актив. Ставка капiталiзацiї має бути 

середньозваженою величиною витрат за позиками стосовно до позик Товариства, що 

залишаються непогашеними протягом перiоду, за винятком позик, отриманих спецiально для 

придбання квалiфiкованого активу. Сума витрат на позики, капiталiзованих протягом перiоду, не 

повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду.  

  

Забезпечення 

 

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання 

потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання 

може бути достовiрно оцiнена.  

Якщо Товариство очiкує, що забезпечення буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про 

страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але лише тодi, коли отримання 

компенсацiї фактично визначене. 

У випадку, коли змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом 

дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до 

оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а також, за їх 

наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, збiльшення 

суми забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як процентнi витрати. 

 

Зобов'язання по виплатах персоналу 

 

Державна пенсiйна програма 

Товариство сплачує поточнi внески за державною пенсiйною програмою для своїх працiвникiв. 



Внески розраховуються як певний вiдсоток вiд фонду оплати працi. В звiтi про прибутки та збитки 

витрати, пов'язанi з такими внесками, визнаються в тому ж перiодi, що й вiдповiдна сума 

заробiтної плати. 

 

Забезпечення по виплатам персоналу 

Оплата щорiчних вiдпусток та iншi виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають 

накопиченню, визнаються зобов'язаннями по виплатах персоналу зi створенням забезпечення в 

звiтному перiодi. 

 

Операцiї в iноземних валютах  

 

Операцiї в iноземних валютах перераховуються в функцiональну валюту по курсу на дату 

здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах 

перераховуються в функцiональну валюту по курсу на кожну балансову дату. Всi курсовi рiзницi 

вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за 

iсторичною вартiстю, перераховуються по курсу на дату первiсного визнання. Немонетарнi статтi, 

якi облiковуються за справедливою вартiстю у iноземнiй валютi, перераховуються по курсу на 

дату, коли така справедлива вартiсть була визначена. 

 

Визнання доходiв 

 

Дохiд вiд продажу товарiв, готової продукцiї, реалiзацiї послуг 

Дохiд визнається, тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання 

економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю. Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю 

або iншою подiєю, визнаються одночасно (вiдповiднiсть доходiв та витрат). Витрати, зокрема 

гарантiї та iншi витрати, якi будуть понесенi пiсля вiдвантаження товарiв, як правило, можуть 

бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання доходу. Дохiд не визнається, 

якщо покупцю не були переданi всi ризики i зобов'язання, пов'язанi з правом власностi на товари, 

якщо є суттєвi сумнiви щодо отримання оплати за зобов'язаннями. 

Доходи включають реалiзацiйну вартiсть проданих товарiв i послуг, за вирахуванням ПДВ i 

знижок. Доходи вiд послуг признаються в звiтi про прибутки i збитки пропорцiйно стадiї 

готовностi послуги на дату балансу. 

Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений 

достовiрно, дохiд, пов'язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап 

завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути 

попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов:  

а) можна достовiрно оцiнити суму доходу;  

б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з 

операцiєю;  

в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та  

г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її 

завершення.  

Товариство окремо визначає виручку вiд послуг по доставцi вантажу до мiсця призначення та 

виручку вiд доставки порожнiх вагоно-цистерн. Виручка вiд доставки вантажу до мiсця 

призначення Замовником визнається в момент, коли:  

- сума угоди може бути достовiрно визначеною;  

- iснує ймовiрнiсть отримання майбутньої економiчної вигоди;  

- ступiнь завершеностi угоди на звiтну дату може бути оцiнена;  

- затрати, понесенi по угодi та затрати на завершення угоди можуть бути достовiрно оцiненi.  

При перевезеннi вантажу для Товариства такою датою є дата вiдправки вантажу iз станцiї 

перевезення залiзницею. При доставцi порожнiх вагоно-цистерн такою датою є дата повернення 



вагоно-цистерн.  

Дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за таких обставин 

будь-яка, вже отримана за продаж товарiв, компенсацiя визнається як зобов'язання.  

 

Iншi операцiйнi доходи 

До складу iнших операцiйних доходiв вiдносяться доходи вiд iншої реалiзацiї, дохiд вiд 

операцiйної оренди активiв, дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi та iншi доходи 

операцiйної дiяльностi. Дохiд вiд iншої реалiзацiї визнається, коли значнi ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на товар, переходять до покупця, а сума може бути достовiрно 

визначена. 

 

Визнання витрат 

 

Витрати облiковуються за центрами їх виникнення, а саме:  

- Долинська експлуатацiйна дiльниця;  

- Калушська експлуатацiйна дiльниця;  

- Прилуцька експлуатацiйна дiльниця;  

- Юлiївська експлуатацiйна дiльниця;  

- Селещинська експлуатацiйна дiльниця;  

- Ремонтно-експлуатацiйна служба;  

- Ремонтно-експлуатацiйна дiльниця. 

Витрати визнаються одночасно з визнанням доходiв, пов'язаних з тiєю самою операцiєю, або 

подiєю.  

 

Умовнi активи i зобов'язання.  

 

Умовнi зобов'язання не визнаються в фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються лише у випадку, 

якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, незначна. 

Умовнi активи не визнаються в фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у разi, коли iснує 

ймовiрнiсть притоку економiчних вигод. 

 

Подiї пiсля дати балансу 

 

Подiї пiсля дати балансу - це сприятливi та несприятливi подiї, що виникли мiж датою балансу та 

датою затвердження фiнансової звiтностi до випуску. 

При цьому датою випуску звiтностi є дата офiцiйного дозволу керiвництва пiдприємства на 

випуск (публiкацiю, подання) фiнансових звiтiв за межi Пiдприємства. 

Пiдходи до вiдображення таких подiй у фiнансовiй звiтностi Пiдприємства визначено МСБО 10 

"Подiї пiсля дати балансу". 

Коригування активiв i зобов'язань є необхiдним у разi подiй, якi вiдбуваються пiсля дати балансу 

i надають додаткову iнформацiю для визначення сум, пов'язаних з умовами, що iснують на дату 

балансу таких як: 

- банкрутство замовника, що пiдтверджує наявнiсть безнадiйної дебiторської заборгованостi на 

дату балансу;  

- продаж запасiв нижче собiвартостi, який пiдтверджує, що чиста реалiзацiйна вартiсть цих запасiв 

на дату балансу була нижчою за їхню собiвартiсть; 

- продаж основних засобiв за цiною, нижчою за їхню балансову вартiсть, що свiдчить про 

зменшення їхньої корисностi на дату балансу;  

- виявлення суттєвих помилок, що призвели до перекручення даних фiнансової звiтностi.  

Якщо пiсля дати балансу Пiдприємство отримує iнформацiю про умови, якi iснували на дату 

балансу, йому слiд оновити розкриття iнформацiї, пов'язаної iз цими умовами, з урахуванням 



нової iнформацiї. 

Своєю чергою, подiї, якi вiдбуваються пiсля дати балансу i вказують на умови, що виникли пiсля 

цiєї дати, не потребують коригування статей балансу таких як: 

- об'єднання бiзнесу пiсля дати балансу або продаж великого дочiрнього пiдприємства; 

- оголошення плану про припинення дiяльностi; 

- суттєвi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних для продажу згiдно з 

МСФЗ 5, iнший продаж активiв; 

- знищення виробничих потужностей внаслiдок пожежi пiсля дати балансу; 

- оголошення про значну реструктуризацiю або про початок її здiйснення; 

- значнi операцiї зi звичайними акцiями та з потенцiйними звичайними акцiями пiсля дати 

балансу;  

- надзвичайно великi змiни цiн на акцiї або валютних курсiв пiсля дати балансу; 

- змiни ставок податкiв або податкового законодавства, прийнятих або оголошених пiсля 

балансу, якi впливають на податковi активи й зобов'язання;  

- прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань; 

- початок великого судового процесу, що виник виключно внаслiдок подiй, якi вiдбулися 

пiсля дати балансу.  

Якщо наслiдки наведених подiй є настiльки суттєвими, що можуть вплинути на здатнiсть 

користувачiв фiнансових звiтiв робити вiдповiднi оцiнки та приймати рiшення, в примiтках до 

фiнансових звiтiв розкривають: 

- характер подiї; 

- оцiнку фiнансового результату або твердження, що таку оцiнку зробити неможливо. 

 

Порiвнянна iнформацiя 

 

У тих випадках, коли мала мiсце необхiднiсть, порiвнянна iнформацiя була вiдкоректована таким 

чином, щоб вiдповiдати змiнам в пiдготовленiй фiнансової звiтностi в поточному роцi.  

3. Розкриття iнформацiї за окремими статтями фiнансової звiтностi 

 

3.1. Основнi засоби 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також їх 

амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку (далi 

МСБО) 17 "Основнi засоби", МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 

Протягом перiоду, що перевiрявся, Товариство проводило операцiї з придбання, ремонту та 

списання основних засобiв. Зазначенi операцiї вiдповiдали МСБО 17 "Основнi засоби".  

Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв Товариства, за 

якою вони вiдображенi в балансi станом на 31.12.19р., складала 524'203тис.грн. (станом на 

31.12.18р. - 195'362тис.грн.), незавершенi капiтальнi iнвестицiї -8'214тис.грн. (станом на 

31.12.18р. -5'921тис.грн.). 

Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування 

амортизацiї на протязi перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Данi про суму зносу 

основних засобiв, наведенi в Балансi, вiдповiдають даним регiстрiв облiку.  

Станом на 31.12.19р. знос основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв складав 

13'932тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 42'274тис.грн.), залишкова вартiсть -510'271тис.грн. (станом 

на 31.12.18р. -153'088тис.грн.). 

Згiдно з договором №397/19 вiд 01.11.19р. незалежним оцiнювачем ТОВ "ЕКА-Захiд" (сертифiкат 

суб'єкта оцiночної дiяльностi №6284/07 вiд 23.11.07 року) станом на 30.09.19р. було здiйснено 

переоцiнку необоротних активiв Товариства, якi вiдносяться до класу "Транспорт".  

 

3.2. Нематерiальнi активи 



 

У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух об'єктiв нематерiальних активiв, а також їх 

амортизацiю, вiдображалась вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи", МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 

Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.19р. складала 581тис.грн. (станом на 

31.12.18р. -476тис.грн.). 

Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснювалося iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Станом на 31.12.19р. накопичена амортизацiя нематерiальних активiв складала 

374тис.грн. (станом на 31.12.18р. -228тис.грн.). Залишкова вартiсть нематерiальних активiв 

станом на 31.12.19р. складала 207тис.грн. (станом на 31.12.18р. -248тис.грн.). 

 

3.3. Запаси 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух запасiв вiдображалась вiдповiдно до МСБО 2 

"Запаси". 

Одиницею облiку запасiв є кожне найменування товарно-матерiальних цiнностей. 

Сировина, основнi i допомiжнi матерiали оцiненi по собiвартостi придбання. Витрати на 

придбання включали: 

" цiну закупiвлi (суми, сплаченi постачальникам згiдно з договорами); 

" витрати на транспортування; 

" iншi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв.  

При вибуттi запасiв їх оцiнка здiйснювалась за методом ФIФО. Методи оцiнки при вибуттi запасiв 

були незмiнними протягом перiоду, що перевiрявся.  

Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась. 

Станом на 31.12.19р. вартiсть виробничих запасiв Товариства складала 20'443тис.грн. (станом на 

31.12.18р. -19'042тис.грн.). 

 

 

 

 

3.4  Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про наявнiсть i рух дебiторської заборгованостi вiдображалась 

вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 36 "Зменшення корисностi 

активiв" та iнших МСБО (МСФЗ). 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалася до пiдсумку балансу 

за чистою реалiзацiйною вартiстю. Величина резерву сумнiвних боргiв на дату балансу 

визначалася на основi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, що вiдповiдає вимогам 

МСБО (МСФЗ) та вимогам облiкової полiтики Товариства. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги На 31.12.18р., тис.грн. На 

31.12.19р., тис.грн. 

чиста реалiзацiйна вартiсть 14 414 17 951 

первiсна вартiсть 16 809 20 346 

резерв сумнiвних боргiв  (2 395)  (2 395) 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.19р. (у порiвняннi з даними станом 

на 31.12.18р.) складала: 

Вид дебiторської заборгованостi На 31.12.18р., тис.грн. На 31.12.19р., тис.грн. 

за виданими авансами 2 466 8 777 

з бюджетом  5 822 3 152 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 116 315 



Разом: 8 404 12 244 

Аванси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю.  

 

3.5 Витрати майбутнiх перiодiв 

 

Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.19р. Товариством не облiковувалися.  

 

3.6 Грошовi кошти та короткостроковi депозити  

 

Грошовi кошти, представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на 

банкiвських рахунках i в касi Товариства. 

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. 

У перiодi, що перевiрявся, облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до 

вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого 

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.12.17р.  №148 (далi - Положення 

№148). Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до 

зазначеного Положення. 

Залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi станом на 31.12.19р. складав 7'114тис.грн. 

(станом на 31.12.18р. - 1'359тис.грн.), в iноземнiй валютi -13'307тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 

3'734тис.грн.) 

 

3.7 Iншi оборотнi активи 

 

Iншими оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк 

вiдшкодування згiдно нормами законодавства з ПДВ не настав. 

Вартiсть iнших оборотних активiв станом на 31.12.19р. становила 444тис.грн. (станом на 

31.12.18р. - 393тис.грн.). 

 

 

 

3.8 Капiтал Товариства  

 

Станом на 31.12.19р. статутний капiтал Товариства був розподiлений на 330'723'968 (триста 

тридцять мiльйонiв сiмсот двадцять три тисячi дев'ятсот шiстдесят вiсiм) штук простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,25грн. кожна. В гривневому еквiвалентi розмiр статутного капiталу 

становив 82'680'992грн. 

Власником акцiй у розмiрi 100% в статутному капiталi Товариства є акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi - Акцiонер). Станом на 31 грудня 

2019 року заборгованiсть Акцiонера по формуванню  статутного капiталу Товариства вiдсутня. 

Додатковий капiтал станом на 31.12.19р. складав 17'737тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 

17'737тис.грн.). Цей додатковий капiтал сформований за рахунок вартостi цистерн, якi не увiйшли 

до статутного капiталу Товариства, i є державним майном. 

Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.19р. складав 361'012тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 

98'146тис.грн.). Збiльшення капiталу у дооцiнках вiдбулося за рахунок дооцiнки об'єктiв основних 

засобiв. 

Резервний капiтал станом на 31.12.19р. складав 1'064тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 752тис.грн.). 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.19р. складав 45'474тис.грн. (станом на 31.12.18р. 

непокритий збиток складав 21'444тис.грн.). 

Вилучений капiтал станом на 31.12.19р. в Товариствi вiдсутнiй. 



Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариством об'єктивно та адекватно. 

Змiст i форма звiту про власний капiтал вiдповiдають Нацiональному положенню (стандарту) 

бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.13р.  № 73 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 28.02.13р. за № 336/22868, а також МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та iншим 

МСФЗ (МСБО). 

 

 3.9 Довгостроковi зобов'язання  

 

Довгостроковi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за 

вирахуванням витрат на залучення таких активiв.  

У складi довгострокових зобов'язань Товариства станом на 31.12.19р. облiковувались вiдстроченi 

податковi зобов'язання на суму 70'879тис.грн. (станом на 31.12.18р. -15'203тис.грн.). 

 

3.10. Податок на прибуток 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про податок на прибуток представлена з урахуванням МСБО 12 

"Податки на прибуток" та iнших МСФЗ (МСБО). 

Витрати з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi за 2019 рiк склали 7'040тис.грн. (за 2018 

рiк -3'380тис.грн.) Вказана сума витрат з податку на прибуток складається з суми 9'066тис.грн. 

поточного податку на прибуток, зазначеного у декларацiї з податку на прибуток за 2019 рiк, та 

зменшення вiдстрочених податкових зобов'язань на суму 2'026тис.грн.  

 

3.11 Поточнi зобов'язання  

 

Товариство класифiкує зобов'язання як поточне, якщо:  

а) сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального операцiйного циклу, яким для 

Товариства є 1 календарний рiк або дванадцять мiсяцiв;  

б) вiн утримує це зобов'язання в основному з метою продажу;  

в) зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  

г) вiн не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Умови зобов'язання, якi можуть, за вибором 

контрагента, привести до його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не 

впливають на класифiкацiю. 

У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про зобов'язання i забезпечення представлена 

вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.19р. складала 151тис.грн. 

(станом на 31.12.18р. - 3'230тис.грн.). 

Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом на 31.12.19р. у Товариствi не 

облiковувалася. 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками станом на 31.12.19р. (в порiвняннi з даними станом 

на 31.12.18р.) складала: 

Вид кредиторської заборгованостi На 31.12.18р., тис.грн. На 31.12.19р., тис.грн. 

з бюджетом 578 1081 

зi страхування 118 117 

з оплати працi 1 080 872 

з одержаних авансiв 1 968 2 059 

поточнi забезпечення 6 255 6 668 

iншi поточнi зобов'язання 299 400 

Разом: 10 298 11 197 

Розрахунки по заробiтнiй платi та з пiдзвiтними особами проводились у 2019 роцi вiдповiдно до 



чинного законодавства.  

Нарахування та сплата єдиного соцiального внеску здiйснювались Товариством згiдно з дiючим 

законодавством. 

 

3.12 Доходи 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахування МСБО 18 "Дохiд" та  

iнших МСФЗ (МСБО). 

Дохiд визнавався пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлювало 

зростання власного капiталу. 

Визнанi доходи класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:  

" дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (за 2019 рiк- 

217'471тис.грн., за 2018 рiк - 176'017тис.грн.);  

" iншi операцiйнi доходи (за 2019 рiк- 3'085тис.грн., за 2018 рiк - 1'323тис.грн.); 

" iншi доходи (за 2019 рiк- 45'097тис.грн., за 2018 рiк - 0тис.грн.). 

 

3.13 Витрати 

 

У фiнансових звiтах iнформацiя про витрати дiяльностi Товариства представлена з урахуванням 

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та  iнших МСФЗ (МСБО). 

Витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. 

Витрати визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображалися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.  

Визнанi витрати класифiкувались в бухгалтерському облiку за такими групами:  

" Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (за 2019 рiк- 138'797тис.грн., 

за 2018 рiк - 116'499тис.грн.);  

" Адмiнiстративнi витрати (за 2019 рiк- 32'407тис.грн., за 2018 рiк - 28'031тис.грн.);  

" Витрати на збут (за 2019 рiк- 743тис.грн., за 2018 рiк - 658тис.грн.);  

" Iншi операцiйнi витрати (за 2019 рiк- 16'244тис.грн., за 2018 рiк - 13'153тис.грн.);  

" Iншi витрати (за 2019 рiк- 152тис.грн., за 2018 рiк - 9'389тис.грн.);  

" Витрати з податку на прибуток (за 2019 рiк- 7'040тис.грн., за 2018 рiк - 3'380тис.грн.). 

 

 

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  

Основними видами дiяльностi АТ "Укрспецтрансгаз" є: 

- Надання послуг з транспортування скрапленого газу залiзничними вагонами-цистернами; 

- Реалiзацiя скрапленого газу через моноблок модульний для заправки автомобiлiв ММАЗ 

(АГЗП) та дрiбногуртовий продаж паливовозними партiями 

 

За 2019 рiк Товариство перевезло власними залiзничними вагонами-цистернами 475,0 тис. тонн 

зрiджених вуглеводневих газiв при планi 250,0 тис. тонн в основному через те, що заключено 

договори на надання послуги з мiжнародного перевезення легких вуглеводнiв з Республiки 

Бiлорусь та країн Прибалтики (присутнiсть Товариства на зовнiшнiх ринках зростала при 

постiйно зростаючих обсягах транспортування СВГ).  

Розпочато транспортування iзопентанової фракцiї з Республiки Бiлорусь рухомим складом 

власностi АТ "Укрспецтрансгаз" для АТ "Укргазвидобування". 

ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" продовжував стабiльне виробництво, залучаючи рухомий склад 

власностi Товариства для обслуговування (транспортування) виробничої дiяльностi. 

Обсяги  перевезень  збiльшилися,  в порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року, на 179,9 

тис. тонн.  

Товариство реалiзує скраплений газ через моноблок модульний для заправки автомобiлiв ММАЗ 

(АГЗП) та дрiбногуртовий продаж паливовозними партiями. 

Монiторинг кон'юктури ринку СВГ за 2019 рiк спонукав до перенесення продажу дрiбногуртових 

партiй на наступний перiод. 

 

Валовий дохiд формується за рахунок отриманої виручки вiд реалiзацiї послуги по перевезенню 

зрiджених вуглеводневих газiв залiзничним транспортом; реалiзацiї скрапленого газу через 

моноблок модульний для заправки автомобiлiв ММАЗ (АГЗП) та дрiбногуртовий (паливовозними 

партiями) продаж. 

Чистий дохiд пiдприємства формується на основi Тарифного  керiвництва №1, затвердженого 

наказом Мiнiстерства транспорту та зв'язку України вiд 26 березня 2009 року №317 з усiма 

змiнами i доповненнями в залежностi вiд вiдстанi та об'єму перевезень; вартостi скрапленого газу 

та обсягiв його реалiзацiї. Чистий дохiд товариства за 2019 рiк склав 217471 тис. грн., що на 690 

тис. грн. менше, нiж планувалося, в основному за рахунок збiльшення обсягiв перевезень СВГ на 

маршрутах, за якими Товариство не є платником провiзної плати (в основному за зовнiшнiми 

контрактами, в т. ч. по територiї Бiлорусi та Прибалтики, а також з ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ"). 

Крiм того, монiторинг кон'юктури ринку СВГ спонукав до перенесення продажу дрiбногуртових 

партiй на наступний перiод (прогнозований рiст цiн). 

АТ "Укрспецтрансгаз" фактично отримало прибуток за 2019 рiк в сумi 70270 тис. грн., що на  

64619 тис. грн. бiльше, нiж планувалося, в основному за рахунок суттєвого зниження собiвартостi 

реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) завдяки послiдовностi управлiнських дiй 

менеджменту Товариства щодо оптимiзацiї ключових статей витрат, а також доходу вiд 

первiсного визнання та вiд змiни вартостi активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю, 

пiсля проведення незалежної оцiнки активiв (основних засобiв) групи "Транспортування 

скрапленого газу", що знаходяться на балансi Товариства, з метою визначення їх справедливої 

вартостi станом на 01.10.2019 року в сумi 45097 тис. грн. 

Загальна сума експорту послуги Товариства з перевезення СВГ залiзничним транспортом за 2019 

рiк складає 85125,9 тис. грн., що займає 39,15% вiд загального обсягу продажу. 

Протягом 2019 року було прийнято рiшення на здiйснення комплексу ремонтно-дiагностичних 

заходiв, а саме - експертне обстеження котлiв вагонiв-цистерн, експертне обстеження ходової 

частини вагонiв-цистерн, оформлення технiчних рiшень про продовження термiнiв експлуатацiї 

вагонiв-цистерн згiдно встановленого зразка та вимог, закупiвлю МТР для ремонту та капiтальний 

ремонт з продовженням термiнiв експлуатацiї вагонiв-цистерн в кiлькостi 363 одиниць, що в свою 

чергу дало можливiсть Товариству забезпечити зростаючий попит на надання послуг з 



перевезення скраплених вуглеводневих газiв в 2019 роцi власним рухомим складом, i стало 

переконливою альтернативою закупiвлi нових вагонiв-цистерн. За рахунок технiчного 

переоснащення, оновлення рухомого складу великотоннажними вагонами-цистернами, 

модернiзацiї технологiчних процесiв АТ "Укрспецтрансгаз" на сьогоднiшнiй день забезпечує 

вивезення скраплених вуглеводневих газiв з заводiв-виробникiв України залiзничним 

транспортом в повному об'ємi. 

Послiдовнiсть управлiнських дiй менеджменту Товариства щодо забезпечення стратегiчної 

адаптацiї пiдприємства до змiн зовнiшнього середовища на основi поетапної iдентифiкацiї та 

використання наявних (потенцiйних) можливостей пiдприємства та, як наслiдок, своєчасне та 

фахове виконання поставлених коротко- та середньострокових завдань i цiлей дозволило 

Товариству в умовах напружених економiчних вiдносин вiдновити втраченi, утримати зайнятi та 

здобути новi ринковi позицiї. 

Перевезення небезпечних вантажiв залiзничним транспортом є бiльш надiйним i безпечним в 

порiвняннi з автомобiльним транспортом. 

Скраплений газ потребує особливих умов зберiгання, за для цього необхiдна iнфраструктура 

транспортування та зберiгання в газосховищах. В Українi є суттєвий брак таких потужностей, i 

на разi таких лише 50% вiд потреб ринку. 

В своїй дiяльностi АТ "Укрспецтрансгаз" цiлком залежне вiд дiяльностi заводiв-виробникiв 

скрапленого газу, ситуацiї на ринку газу. 

Рiвень цiн української вуглеводневої сировини (в т. ч. LPG) визначається за результатами 

аукцiонних бiржових торгiв, якi проводяться згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 

04.04.2000 р. № 599, i вiдповiдає котируванням цiн свiтового та росiйського ринкiв нафти, 

газового конденсату та скрапленого газу.  

Основними ринками збуту послуги з перевезення СВГ є внутрiшнiй ринок України (ТОВ 

"КАРПАТНАФТОХIМ" та ТОВ "СТЕС") та експортнi послуги в Республiцi Бiлорусь (Foreline 

Development LTD, TransExpedition Polska Sp. z o. o. та LPG LOGISTICS SRO), в Литвi 

(SPECIALIZED FREIGHT FORWARDING SYSTEM DOO NOVI SAD). 

АТ "Укрспецтрансгаз" в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi схильне до цiнових ризикiв, 

ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв, якi виявленi ризик-контактами та систематизованi 

i консолiдованi в Анкетi для оцiнки ризикiв ризик-координатором Товариства, а саме: 

"Ризик "Падiння ефективностi бiзнес-моделi Товариства", драйверами якого є: 

- Ринок споживання послуг транспорту скрапленого газу залiзницею, якi надає Товариство, в 

Українi падає; 

- Недосконале державне регулювання цiноутворення на залiзничнi перевезення; 

- Застосована конвенцiя, яка фактично є вiдповiддю РФ на санкцiї України, застосованi згiдно з 

Указами Президента України вiд 17.10.16 №467/2016 ""Про рiшення Ради нацiональної безпеки i 

оборони України"" i вiд 16.09.16 № 549/2015 ""Про застосування персональних спецiальних 

економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"" до ряду пiдприємств РФ; 

- Граничний термiн експлуатацiї вагонiв-цистерн 40 рокiв; 

- З 01.01.2016 року наказом мiнiстерства транспорту РФ №382 вiд 25.12.2015 року внесено змiни 

в Правила експлуатацiї залiзничних дорiг РФ, якими заборонено використання у всiх видах 

сполучення вагонiв-цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газiв, щодо яких пiсля 

01.01.2016 року були проведенi роботи по продовженню термiну експлуатацiї; 

- Втрата ринку Росiї, Казахстану, недостатнє охоплення ринкiв ЄС; 

- Блокування бiлоруськими пiдприємствами-виробниками СВГ використання вагонiв-цистерн 

Товариства для експорту СВГ з Республiки Бiлорусь в Україну або транзитом через її територiю; 

- Складнiсть виходу на європейський ринок через iншi стандарти залiзничної колiї у ЄС; 

- Макроекономiчна нестабiльнiсть; 

- Брак ресурсного нацiоналiзму; 

- Невiдповiднiсть Новiй Енергетичнiй Стратегiї України до 2035 року, зокрема її пункту щодо 

створення  умов  для  зниження  залежностi вiд iмпортних надходжень на користь розширення 



i використання потужностей власного виробництва i диверсифiкацiї iмпорту (не бiльше 30% з 

одного джерела); 

- Загострення конкуренцiї з автомобiльним транспортом; 

- Стимулювання розвитку автотранспорту та iнфраструктури. 

При цьому без послуг Товариства неможливi: 

- перевалка СВГ з морських танкерiв; 

- iмпорт СВГ через захiднi кордони; 

- транспортування  залiзницею СВГ, виробленого на заводах Групи Нафтогаз. 

"Ризик "Висока волатильнiсть макроекономiчних показникiв", драйверами якого є: 

- Некоректнi прогнози макроекономiчних факторiв (курс нацiональної валюти, цiни 

закупiвлi iмпортованого газу, тариф на транзит газу, мiнiмальна заробiтна плата, розрахунки 

балансу надходжень та розподiл природного газу по Компанiї, залiзничний тариф на вантажнi 

перевезення, тариф на електроенергiю тощо). 

Управлiння ринкових дослiджень та аналiзу надає прогнози, базуючись на даних iнформацiйних 

систем (Bloomberg, ICIS, тощо) та на власних розрахунках. Також Компанiя використовує прогноз 

МВФ. Таким чином, драйвером ризику є ситуацiя, коли факт не спiвпадає з прогнозом. 

"Ризик "Фiнансових витрат внаслiдок неправомiрних рiшень контролюючих органiв", драйверами 

якого є: 

- Рiшення контролюючого органу (акти, протоколи перевiрок тощо); 

- Негативнi для Товариства рiшення судових органiв. 

 

Товариство володiє власним парком спецiалiзованих газових вагонiв-цистерн в кiлькостi 1673 

одиницi, а також атестованою  ремонтною базою, що забезпечує надiйнiсть та безпеку 

перевезень. АТ "Укрзалiзниця" подiбним парком вагонiв-цистерн не володiє. Таким чином 

Товариство є основним оператором з надання послуги перевезення СВГ залiзничним 

транспортом. 

Товариство неодноразово зверталося в Мiнiстерство iнфраструктури України, Мiнiстерство 

економiчного розвитку i торгiвлi України та Державну адмiнiстрацiю залiзничного транспорту 

(листи №4936/101 вiд 12.12.2014р., №1067/101 вiд 3.04.2015р.) щодо неминучостi настання  

негативних наслiдкiв для економiки країни в цiлому та нафтопереробної галузi, зокрема, вiд 

пiдвищення та незбалансованостi тарифiв на вантажнi перевезення залiзничним транспортом, 

надаючи результати маркетингових дослiджень та економiчнi обгрунтування в аналiтичнiй 

записцi. Однак, данi звернення залишилися без вiдповiдної уваги. 

Пiдвищення тарифiв та полiтика перехресного субсидiювання одних видiв перевезень за рахунок 

iнших призвели до необ?рунтованого завищення тарифiв на перевезення скраплених 

вуглеводневих газiв залiзничним транспортом. 

Так, вiдповiдно до наказу Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 22.03.2019р. №205 "Про 

внесення змiн до Коефiцiєнтiв, що застосовуються до тарифiв Збiрника тарифiв на перевезення 

вантажiв залiзничним вантажним транспортом у межах України та пов'язанi з ними послуги", 

починаючи з 30.03.2019р., вартiсть залiзничних вантажних перевезень збiльшилася на 14,2%.  

Такi дiї спричинили повну втрату конкурентоздатностi залiзничних перевезень скраплених газiв 

в порiвняннi з аналогiчними перевезеннями автотранспортом, де вартiсть перевезень в 

середньому на 23,5% нижча. Це призвело до вiдтоку 94% обсягiв перевезень на внутрiшньому 

ринку на автотранспорт, порушення логiстичного ланцюга (завод-виробник - залiзниця - ГНС - 

роздрiбна торгiвля). Аналогiчна ситуацiя склалася з iмпортом газу в Україну з логiстично 

близьких ринкiв - зокрема, в розрiзi вiдвантаження з Бiлорусi вiдтiк обсягiв перевезень на 

автотранспорт зрiс бiльш нiж у 2 рази.  

Окрiм цього, надiйнiсть i безпечнiсть поставок вантажiв залiзничним транспортом повнiстю 

нiвелюється великими термiнами та простроченнями в доставцi вантажiв, що в умовах 

динамiчного ринку несе додатковi ризики фiнансового i iмiджевого характеру та є драйвером 

переходу на iншi види транспорту. 



Вважаємо, що забезпечення ефективного функцiонування та розвитку залiзничного транспорту 

потребує розроблення та дотримання стратегiї, спрямованої  на покращення  

конкурентоспроможностi та залучення додаткових обсягiв залiзничних перевезень, впровадження 

економiчно обгрунтованих тарифiв та ефективних логiстичних технологiй. 

Товариство органiзовує та виконує всi види ремонтiв  спецiалiзованих газових вагонiв-цистерн, 

володiє атестованими ремонтно-випробувальним пунктом (РВП) та випробувальними 

лабораторiями, якi забезпечують можливiсть проведення всiх видiв робiт з ремонту, 

обслуговування та технiчного опосвiдчення цистерн, запiрно-запобiжної арматури. Котельна 

установка, яка може працювати як на природньому газi (NG) , так i на пропан-бутанi (LPG), та 

потужна азотна установка забезпечують можливiсть дегазацiї, очистки та пiдготовки цистерн пiд 

навантаження. Всi роботи виконуються висококвалiфiкованим та спецiально навченим  

персоналом, який має унiкальний  досвiд роботи  зi спецiалiзованими  вагонами-цистернами, 

локалiзацiї i лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй. На пiдприємствi проведено велику роботу по 

технiчному переоснащенню та модернiзацiї з використання найсучаснiшого обладнання та 

технологiй, що гарантує безпеку та надiйнiсть перевезень. Наявний на пiдприємствi комплекс 

обладнання, споруд, тензометричних ваг дає можливiсть виконання будь-яких робiт з 

технологiчного та аварiйного переливу СВГ, в тому числi перевантаження в автогазовози. В 

планах пiдприємства запуск проекту по обслуговуванню автогазовозiв, їх ремонту та 

гiдравлiчного випробування ємностей. 

Виходячи з основних цiлей Енергетичної стратегiї України до 2035 року: "Безпека, 

енергоефективнiсть, конкурентоспроможнiсть" та дефiциту потужностей зберiгання для 

тимчасового розмiщення страхового запасу СВГ, Товариство володiє всiма передумовами для 

створення на його потужностях державного стратегiчного запасу СВГ для бездефiцитного 

проходження пiкових перiодiв споживання. 

Держава має всi важелi впливу на дiяльнiсть та безпеку Товариства, яке готове перейняти 

стратегiчну функцiю по транспортуванню, забезпеченню та зберiганню державного стратегiчного 

запасу палива (скрапленого вуглеводневого газу) та обслуговування iнфраструктури такої бази.  

Зараз та в перспективi створення запасiв СВГ можливо лише на базi потужностей АТ 

"Укрспецтрансгаз" 

Протягом 2019 року двоє постачальникiв по придбанню матерiалiв займали бiльше 10 вiдсоткiв у 

загальному обсязi постачання. 

Товариство  здiйснювало свою дiяльнiсть з надання послуг з перевезення вантажiв  "Замовнику" 

з мiсцем реєстрацiї в Республiцi Кiпр та Республiцi Польща. 

Товариство отримало 34,7% вiд загальної суми доходiв за 2019 рiк вiд надання послуг в Республiцi 

Бiлорусь. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, 

їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб 

фінансування  

За останнi 5 рокiв для бiльш ефективного використання рухомого складу проведено роботи iз 

реконструкцiї вагонiв-цистерн пiд iншi види вантажiв (КАС та РКС), в результатi чого протягом 

2017-2018 рокiв перевезено 6881 т вказаних продуктiв на загальну суму доходу 2003,4 тис. грн. 

Впроваджено технологiю дегазацiї вагонiв-цистерн азотом та переведено котельню на 

альтернативний вид палива (пропан-бутанову сумiш), що дозволило скоротити використання 

природного газу в 2,8 рази, здiйснювалось капiтальне будiвництво та ремонт. 

Придбано протягом 2019 року: 

o обладнання, що не входить до кошторису будов (домкрат колiйний, електростанцiя 

бензинова, стрiлочний перевiд, шаблон колiєвимiрювальний, станок рельсосвердлильний верстат, 

рейкорiз, сигналiзатор-аналiзатор газу, пневмогайкокрут, пиловловлювач, автотягач Mercedes-



Benz Actros 1848 LS, комплекс оповiщення, насоси, осушувач, гiдравлiчний рихтувальник, 

подрiбнювач гiлок, пневмогiдравлiчний прес 20 т, атомобiль Mitsubishi ASX, сiнокосарка роторна, 

сушилки для рук, котел електричний тощо) - 4736 тис. грн.; 

o iнших основних засобiв (оргтехнiка) - 354 тис. грн.; 

o iнших необоротних активiв (офiснi меблi, схеми руху по територiї) - 63 тис. грн.; 

o придбання (створення) нематерiальних активiв (лiцензiї на гуртову та роздрiбну торгiвлю 

пальним; лiцензiя Арт-Звiт Про; конструкторська документацiя на цистерни) - 151 тис. грн.; 

o капiтальний ремонт (модернiзацiя) (залiзничних колiй, тепловоза MDD-3, автокрана КС-

4574, автотягача, технiчне переоснащення РВП, котельнi та прохiдної, адсорбцiйної азотної 

установки, побутового будинку-операторної) - 7432 тис. грн. 

 

Для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв АТ "Укрспецтрансгаз" кредитних ресурсiв для їх 

фiнансування не залучалося. 

 

 

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 

До основних засобiв емiтента належать рухомi та нерухомi основнi фонди, у тому числi будiвлi 

та споруди,  транспортнi засоби (вагоно цистерни), машини та обладнання, прилади, меблi, 

устаткування, обчислювальна технiка тощо.  

Пiсля первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об'єкти основних засобiв за 

справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкової вартостi, за якою 

актив можна обмiняти на звичайних комерцiйних умовах мiж обiзнаними, зацiкавленими та 

незалежними сторонами на дату оцiнки. 

Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних 

вигод вiд його подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, що 

виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими 

надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi 

прибутки та збитки за рiк, у якому актив був знятий з облiку. У разi реалiзацiї або вибуття активiв, 

їх вартiсть та накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або 

збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi прибутки та 

збитки. 

 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року i, при необхiдностi коригуються. При проведеннi 

кожного важливого технiчного огляду, його вартiсть визначається у складi балансової  вартостi 

основних засобiв як змiнена вартiсть, за умови дотримання критерiїв визнання активу. 

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на основi iндивiдуально 

встановлених очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: 

" Будинки та споруди  

" Машини та обладнання  

" Транспортнi засоби  

" Iнструменти, прилади та iнвентар  

" Тварини  



" Iншi основнi засоби  

До складу малоцiнних необоротних активiв Товариством вiдносяться необоротнi активи, вартiсть 

яких не перевищує мiнiмальний рiвень, визначений для основних засобiв згiдно норм 

Податкового Кодексу України (далi - ПКУ).  

Балансова вартiсть основних засобiв має переглядатися на предмет зменшення їх корисностi, коли 

певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не може бути повнiстю 

вiдшкодована.  

У випадку встановлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової 

вартостi над сумою очiкуваного вiдшкодування, вартiсть такого активу або групи активiв, що 

генерують грошовi потоки, зменшується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть 

очiкуваного вiдшкодування основних засобiв визначається як вища з двох величин: чистої цiни 

продажу активу або вартостi використання активу.  

При визначеннi вартостi використання активу прогнознi потоки грошових коштiв дисконтуються 

до їх теперiшньої вартостi, iз застосування ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає 

ринкову оцiнку вартостi грошових коштiв у часi та ризики, пов'язанi з даним активом. Стосовно 

активiв, якi самостiйно не генерують грошовi потоки, сума очiкуваного вiдшкодування 

визначається для групи активiв, що генерують грошовi потоки, до якої належить такий актив. 

Збитки вiд зменшення корисностi активiв визначаються у звiтi про прибутки та збитки. 

 

 

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

економічних обмежень 

Пiдвищення тарифiв та полiтика перехресного субсидiювання одних видiв перевезень за рахунок 

iнших призвели до необ?рунтованого завищення тарифiв на перевезення скраплених 

вуглеводневих газiв залiзничним транспортом. 

Такi дiї спричинили повну втрату конкурентоздатностi залiзничних перевезень скраплених газiв 

в порiвняннi з аналогiчними перевезеннями автотранспортом, де вартiсть перевезень в 

середньому на 23,5% нижча. Це призвело до вiдтоку 94% обсягiв перевезень на внутрiшньому 

ринку на автотранспорт, порушення логiстичного ланцюга (завод-виробник - залiзниця - ГНС - 

роздрiбна торгiвля). Аналогiчна ситуацiя склалася з iмпортом газу в Україну з логiстично 

близьких ринкiв - зокрема, в розрiзi вiдвантаження з Бiлорусi вiдтiк обсягiв перевезень на 

автотранспорт зрiс бiльш нiж у 2 рази  .  

Окрiм цього, надiйнiсть i безпечнiсть поставок вантажiв залiзничним транспортом повнiстю 

нiвелюється великими термiнами та простроченнями в доставцi вантажiв, що в умовах 

динамiчного ринку несе додатковi ризики фiнансового i iмiджевого характеру та є драйвером 

переходу на iншi види транспорту. 

Неналежне державне вiдношення до скрапленого газу як до альтернативного палива. 

Вiдповiдно до телеграми Федерального агентства залiзничного транспорту РФ вiд 02.11.2016 р. 

№АКУ-34/244 введено заборону на вiдправлення по всiх станцiях залiзниць РФ всiх вантажiв у 

вагонах власностi ПАТ "Укрспецтрансгаз", крiм вiдправок порожнiх вагонiв в напрямку України, 

призначенням на всi станцiї РФ, в т. ч. транзитом через територiю РФ. Строк дiї обмеження з 

05.11.2016 р. до вiдмiни вказаної конвенцiйної заборони. 

Домiнування на ринку нафтопродуктiв України постачальникiв з близького зарубiжжя, i водночас 

створення неконкурентних умов i запровадження вiдвертої дискредитацiї в сферi 

транспортування СВГ на територiї цих країн, по вiдношенню до АТ "Укрспецтрансгаз", є 

неприпустимим, що дозволяє оцiнити поточний рiвень загрози енергетичнiй безпецi України як 

критичний, що вже призвiв до збиткiв. З 1 грудня 2016 року фактично заблокованi всi схiднi 

напрямки зовнiшньо-економiчної дiяльностi Товариства. 

Аналiз зазначених обмежень вказує на пряму загрозу росiйських монополiй безпецi України, 

оскiльки вони спрямованi на встановлення абсолютного контролю за поставками скрапленого 

газу в Україну та знищення її власної транспортної iнфраструктури, зокрема парку 



спецiалiзованих газових вагонiв-цистерн. 

Як показує аналiз, на ринку iмпорту СВГ в Україну домiнує РФ та Бiлорусь (загальна частка 

80%!). Частка європейських компанiй мiзерна. Фактично це призвело до монополiзацiї поставок 

СВГ з РФ, що напряму суперечить Новiй Енергетичнiй Стратегiї України до 2035 року, зокрема 

її пункту щодо створення  умов для зниження залежностi вiд iмпортних надходжень на користь 

розширення i використання потужностей власного виробництва i диверсифiкацiї iмпорту (не 

бiльше 30% з одного джерела). 

Стратегiєю нацiональної безпеки України, затвердженої Указом Президента України вiд 

26.05.2016 року №287/2015 визначено, що одним з прiоритетiв забезпечення енергетичної безпеки 

України є створення умов для надiйного енергозабезпечення та захищеностi енергетичної 

iнфраструктури; диверсифiкацiя джерел i маршрутiв енергопостачання, подолання залежностi у 

постачаннi енергетичних ресурсiв. 

Для диверсифiкацiї торговельно-економiчного спiвробiтництва України, компенсацiї втрат 

внаслiдок згортання економiчної активностi на традицiйному ринку, сприяння виходу на новi 

перспективнi ринки, зокрема ринок ЄС, посилення енергетичної безпеки держави, а також 

протидiї послабленню ролi України як транзитного енергетичного маршруту i просуванню 

альтернативних шляхiв енергопостачання в обхiд України пропонуємо переглянути стратегiю 

розвитку на ринку СВГ України та вжити вiдповiдних заходiв в зв'язку з посиленням конкуренцiї 

зi сторони iнших виробникiв товарiв, робiт i послуг. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування Товариства ведеться за рахунок коштiв вiд власної дiяльностi. Полiтика щодо 

фiнансування дiяльностi Товариства грунтується на роботi по здiйсненню попередньої оплати 

замовниками послуг з транспортування скрапленого газу. Для забезпечення безперервного 

функцiонування АТ "Укрспецтрансгаз", як суб'єкта господарювання, Товариство придiляє 

вiдповiдну увагу ефективнiй виробничiй дiяльностi з розширення ринку надання послуг з 

перевезення вантажiв та погашення поточних зобов'язань.   

 

Фiнансово-економiчнi показники вiдповiдають нормативним значенням. 

 

 

 

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

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

29946285,85 грн. З зазначеної вартостi договорiв виконано на суму 23086000 грн., не виконано на 

суму 6860285,85 грн. 

 

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) 

Головним стратегiчним напрямом розвитку АТ "Укрспецтрансгаз" на перiод до 2020 року 

включно є збiльшення обсягiв перевезень скраплених газiв, пiдвищення надiйностi та 

ефективностi функцiонування пiдприємства. 

Для досягнення стратегiчної мети, Товариству необхiдно забезпечити: 

" виконання iнвестицiйної програми з закупiвлi нових вагонiв-цистерн для оновлення парку; 

" модернiзацiю та технiчний розвиток пiдприємства; 

" фiнансово-економiчний розвиток; 



" виконання заходiв з охорони працi та навколишнього середовища. 

 

Виходячи з основних цiлей Нової Енергетичної стратегiї України до 2035 року: "Безпека, 

енергоефективнiсть, конкурентоспроможнiсть" та дефiциту потужностей зберiгання для 

тимчасового розмiщення страхового запасу LPG, Товариство володiє всiма передумовами для 

створення на його потужностях державного стратегiчного запасу LPG для бездефiцитного 

проходження пiкових перiодiв споживання. 

Сьогоднi та в перспективi створення запасiв LPG можливо лише на базi потужностей АТ 

"Укрспецтрансгаз". 

У 2020 роцi з метою виконання iнвестицiйної програми з оновлення парку рухомого складу 

Товариством планується придбати новi залiзничнi цистерни на суму 8333 тис. грн., 

мототранспортнi засоби на суму 3000 тис. грн., промобладнання (газоаналiзатор, мобiльна 

компресорна установка для перекачування СВГ, установка домкратна стацiонарно-пересувна, 

обладнання для зачистки фланцiв ЗЗА, затискачi для ЗЗА, установка плазмового рiзання 

портального типу) на 1625 тис. грн., обладнання АСУ та зв?язку, системи та пристрої нагляду та 

охорони, електромеханiчне обладнання, газонокосарка, засоби вимiрювальної технiки на 812 тис. 

грн. (без  ПДВ). 

         Планується придбати iнших основних засобiв (комп'ютерного обладнання та оргтехнiки) 

на суму 200 тис. грн., iнших необоротних активiв (офiсних меблiв) на суму 80 тис. грн., 

нематерiальних активiв (програмного забезпечення) на суму 216 тис. грн. (без ПДВ).  

          Планується проведення капiтальних ремонтiв (капiтальний ремонт будiвель та споруд) 

на суму 9000 тис. грн., а саме: 

o технiчне переоснащення РВП (покращення iнженерного забезпечення виробництва та 

екологiчного стану (технiчне переоснащення трубопроводiв)) 2100 тис. грн.; 

o технiчне переоснащення станцiї заправки ПММ (зливу свiтлих нафтопродуктiв) на суму 

1400 тис. грн., що дасть можливiсть приймати та вивантажувати вагони з паливом безпосередньо 

вiд заводу-виробника, що суттєво зменшить вартiсть пального, а також дасть можливiсть 

органiзувати ще один вид дiяльностi Товариства - вiдпуск свiтлих нафтопродуктiв стороннiм 

органiзацiям; 

o реконструкцiя парку пiд'їзних колiй вагонiв-цистерн (замiна полотна колiї з дерев'яних на 

залiзо-бетоннi шпали i бруси, проведення дренажних робiт) - 2000 тис. грн.; 

o технiчне переоснащення тепломереж пiдприємства (в т. ч. проектно-вишукувальнi роботи 

по оптимiзацiї магiстралей тепломережi Товариства) - 800 тис. грн.; 

o реконструкцiя берегоукрiплення iз замiною елементiв пожежної водойми - 2000 тис. грн.; 

o реконструкцiя навiсу для зберiгання автотракторної технiки (розширення накриття мiсць 

стоянки через збiльшення автотракторного парку в зв'язку з освоєнням нових видiв дiяльностi 

Товариства (автоперевезення СВГ)) - 700 тис. грн. 

 

Джерелом капiтальних iнвестицiй на 2020 рiк є власнi кошти Товариства. 

 

Рiст ринку скрапленого газу України протягом останнiх 6-ти рокiв супроводжується рiзким 

зниженням власного виробництва СВГ та нарощенням iмпорту. Причиною цього стали зупинки 

найбiльшого нафтопереробного пiдприємства - Лисичанського НПЗ, а також зниження обсягiв 

переробки на Кременчуцькому НПЗ та газопереробних заводах ПАТ "Укрнафта" через брак 

сировини. Окрiм цього, постiйне необгрунтоване пiдвищення залiзничних тарифiв  призвело до 

переорiєнтування вантажопотокiв  СВГ на  автомобiльний транспорт. Також вiдбулось рiзке 

зниження обсягiв транзитних перевезень територiєю України з Росiї та Казахстану через анексiю 

Криму та бойовi дiї на сходi нашої держави. Все це негативно вiдбилось на дiяльностi АТ 

"Укрспецтрансгаз" втратою обсягiв перевезень. 

На даний час на внутрiшньому ринку України склалася ситуацiя, при якiй реалiзацiя скрапленого 

газу за умови вiдвантаження автотранспортом економiчно вигiднiша, нiж за умови вiдвантаження 



залiзницею. Це пов'язано з рiзницею витрат на перевезення скрапленого газу автомобiльним 

транспортом в порiвняннi з залiзничним. Основною складовою витрат при перевезеннi 

залiзницею є залiзничний тариф, який на сьогоднi не конкурентний в порiвняннi з витратами 

автомобiльного перевезення. 

Стосовно такої ситуацiї АТ "Укрспецтрансгаз", маючи власний парк залiзничних цистерн, 

неодноразово зверталося в Мiнiстерство iнфраструктури України, Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України, Державну регуляторну службу України та Державну адмiнiстрацiю 

залiзничного транспорту щодо неминучостi настання  негативних наслiдкiв для економiки країни 

в цiлому та нафтопереробної галузi, зокрема, вiд пiдвищення та незбалансованостi тарифiв на 

вантажнi перевезення залiзничним транспортом, надаючи результати маркетингових дослiджень 

та економiчнi обгрунтування. Пiдвищення тарифiв та полiтика перехресного субсидiювання 

одних видiв перевезень за рахунок iнших шляхом застосування рiзних коефiцiєнтiв до тарифiв  

Збiрника тарифiв призвели до необгрунтованого завищення тарифiв на перевезення скраплених 

вуглеводневих газiв залiзничним транспортом (майже в 2 рази в порiвняннi з подiбними 

вантажами). Слiд зазначити, що Збiрник тарифiв сформовано вiдповiдно до економiчної 

ефективностi та собiвартостi перевезень вiдповiдних вантажiв (їх класiв). 

Така система тарифiв на вантажнi перевезення сприяє деградацiї залiзницi, а також стимулює 

розвиток сировинних галузей, що призводить до виродження економiчної системи країни, так як, 

вiдповiдно до своєї бiзнес-моделi, сировиннi активи не потребують фундаментальних дослiджень, 

iнвестицiй в iнновацiї. 

З огляду на вище викладене, поступова або повна лiквiдацiя класiв транспортування вантажiв 

залiзничним транспортом по Українi повинна стати центральним кроком в процесi реформування 

залiзницi. Основним завданням такого кроку повинно стати створення рiвних умов 

транспортування залiзницею, тобто усунення дискримiнацiї i неявного перехресного 

субсидiювання мiж галузями. В процесi реформування слiд виробити чiтку систему формування 

тарифiв, яка грунтується на економiчному детермiнiзмi i кращому мiжнародному досвiдi.  

Для цього необхiдно сфокусуватися на практичних кроках, якi повиннi лiбералiзувати ринок 

вантажних перевезень, а саме: концепцiю класiв вантажiв слiд лiквiдувати; слiд усунути 

дискримiнацiю вагонiв; слiд усунути дискримiнацiю перевезень на короткi вiдстанi; слiд створити 

групу, яка б займалася стратегiєю розвитку тарифної полiтики, до складу якої б входили 

представники профiльних галузей (пiдприємств). 

Результатом повинна стати проста та прозора система (методологiя) формування тарифiв на 

вантажнi перевезення, надання тарифних знижок на стратегiчнi (в т. ч. енергетичнi) вантажi.  

Ситуацiя може стабiлiзуватися за умови стабiльностi свiтових цiн, курсу нацiональної валюти, 

збалансованого податкового навантаження та державного вiдношення до скрапленого газу як до 

альтернативного палива. 

З метою недопущення сценарiю негативного розвитку кон'юктури даного сегменту ринку, що 

призведе до рiзкого зниження конкурентоспроможностi цього виду транспорту i, як наслiдку, 

зниження конкурентоспроможностi Товариства та його фiнансово-економiчних показникiв, 

Уряду слiд вжити необхiдних заходiв щодо врегулювання на мiжнародному рiвнi ситуацiї, що 

склалася на ринку iмпортних перевезень СВГ в Україну - порушення умов мiжнародних 

контрактiв, мiжнародних комерцiйних умов IНКОТЕРМС, статуту Свiтової Органiзацiї Торгiвлi, 

членами якої є країни всiх сторiн договору. 

Крiм цього, учасники ринку не виключають вiдновлення постачання СВГ морських шляхом через 

порти Чорного моря. Але для цього слiд розвернути перевалку в Одесi, Ренi та Чорноморську на 

реверсний режим. 

Ще однiєю проблемою ринку СВГ є нерозвинута iнфраструктура. Вiдсутнiсть ГНС i, як наслiдок, 

неможливiсть формувати достатньої кiлькостi запасiв, є причиною фактичної роботи ринку з 

колiс, що призводить до збоїв. Слiд вiдмiтити, що про готовнiсть створення ГНС заявили ряд 

лiдерiв ринку як WOG, OKKO i SOCAR. Саме ринок автомобiльного газу є головним 

локомотивом. 



 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiдження та розробки протягом 2019 року не проводилися 

 

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 

Аналiз фiнансового стану та дотримання вимог лiквiдностi 

 

Джерелами визначення показникiв фiнансового стану були: 

" баланс станом на 31.12.19р. (форма № 1); 

" звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк (форма №2); 

" звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк (форма №3); 

" звiт про власний капiтал за 2019 рiк (форма №4); 

 

Фiнансова стiйкiсть та платоспроможнiсть Товариства характеризується наступними 

показниками.  

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) характеризує обсяг поточних зобов'язань 

по кредитах i розрахунках, який можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих коштiв: 

 

К.Заг.Лiкв. =                               Роздiл II активу (ряд.1195) 

                               Роздiл III пасиву (ряд.1695) 

Коефiцiєнт розраховується як вiдношення оборотних активiв (ряд.1195) до поточних зобов'язань 

(ряд.1695). Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.19р. становить 6,30 (у порiвняннi станом на 

31.12.18р. - 3,50). Теоретичне значення 1,0 - 2,0. 

 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних оборотних 

засобiв (грошових засобiв та їх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторської 

заборгованостi) до поточних зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi можливостi 

пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з 

дебiторами. 

 

К.Пот.Лiкв.                =     Роздiл II активу (ряд.1195) - Запаси (ряд.1100)  

                Роздiл III пасиву (ряд.1695) 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.19р. становив 4,50 (у порiвняннi станом на 31.12.2018р. - 

2,09). Теоретичне значення цього коефiцiєнту 0,6-0,8. 

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових засобiв та їхнiх 

еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної 

лiквiдностi показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. 

 

К.Абс.Лiкв. =                   Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1165)  

                          Роздiл III пасиву (ряд.1695) 

 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. становив 1,80 (у порiвняннi станом на 31.12.2018р. 

- 0,376). Теоретичне значення цього коефiцiєнту не менше 0,25-0,5. 



 

 Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв (структури капiталу) - коефiцiєнт 

фiнансової стiйкостi, що характеризує кiлькiсть залучених коштiв на 1грн. власних коштiв. 

Розраховується як вiдношення суми забезпечень наступних витрат i платежiв, довгострокових 

зобов'язань, поточних зобов'язань та доходiв майбутнiх перiодiв до власного капiталу.  

 

 

К.Спiв. =    Роздiл II пасиву (ряд.1595) + Роздiл III пасиву (ряд.1695)  

                           Роздiл I пасиву (ряд.1495) 

 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. становив 0,16 (у порiвняннi станом на 31.12.2018р. 

- 0,16). Теоретичне значення коефiцiєнта - 0,5-1,0. 

   

 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) розраховується як вiдношення власного капiталу 

пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в 

загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.  

 

 

К.Фiн.Авт. =                 Роздiл I пасиву (ряд.1495) 

                 Валюта балансу (ряд.1900) 

 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. становив 0,86 (у порiвняннi станом на 31.12.2018р. 

- 0,86), в той час як теоретичне значення коефiцiєнта складає - 0,25-0,5. 

 

Коефiцiєнт покриття балансу характеризує наскiльки лiквiднi кошти покривають зобов'язання. 

Теоретичне значення - 2,0 - 2,5. 

 

 

К.Покр. =                            Роздiл II активу (ряд.1195)  

   Роздiл II пасиву (ряд.1595) + Роздiл III пасиву (ряд.1695) 

               

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. становив 0,87 (у порiвняннi станом на 31.12.2018р. 

- 1,65). 

 

 Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку (збитку) 

пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання 

активiв пiдприємства. Теоретичне значення - >0. 

 

 

К.Рент.акт. =                              Форма 2 (ряд.2350 )   

             Форма 1 (ряд.1300 (гр.3) + ряд.1300 (гр.4))/2 

 

Зазначений коефiцiєнт станом на 31.12.2019р. становив 0,18 (у порiвняннi станом 31.12.2018р. - 

0,027). 

 

 

o          Негативна сторона - ми остаточно втратили обсяги перевезень СВГ iмпортом в 

Україну, а це близько 7-8 тис. тонн щомiсячно. Це спричинило до втрати доходiв вiд дiючих 

контрактiв та непередбачених фiнансових витрат на повернення вагонiв в Україну, простою  

великої частини парку вагонiв-цистерн. В результатi так званого "обмiну" санкцiями, росiйськi 

постачальники та перевiзники встановили абсолютний  контроль за поставками скрапленого газу 



з Росiї в Україну.  

o Позитивним для нас є те, що окремi трейдери почали поставки газу в Україну залiзницею 

з Європи через термiнали на захiдному кордонi (ст. Страбiчево, Батєво, Ключарки) та танкерами-

газовозами через Чорноморський порт з використанням вагонiв АТ "Укрспецтрансгаз".  

 

Наприкiнцi II кварталу 2017 року вiдновило виробництво ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" у м. 

Калуш, де у перевезеннi його продукцiї задiянi вагони-цистерни власностi АТ "Укрспецтрансгаз". 

Пiдприємство продовжувало протягом 2019 року нарощувати обсяги виробництва. 

На початку 2018 року заключено договiр на надання послуги з мiжнародного перевезення легких 

вуглеводнiв з Республiки Бiлорусь та розпочато транспортування iзопентанової фракцiї в вагонах-

цистернах власностi АТ "Укрспецтрансгаз" для АТ "Укргазвидобування". 

В 2 кварталi 2016 року Товариство розпочало реалiзацiю скрапленого газу через моноблок 

модульний для заправки автомобiлiв ММАЗ (АГЗП), а в груднi 2017 року Товариство розпочало 

дрiбногуртовий  продаж скрапленого газу паливовозними партiями, тим самим диверсифiкуючи 

джерела доходiв Товариства. Здiйснюється постiйний монiторинг даного сегменту ринку. 

Наявний на пiдприємствi комплекс обладнання, споруд, тензометричних ваг дає можливiсть 

виконання будь-яких робiт з технологiчного та аварiйного переливу СВГ, в тому числi 

перевантаження в автогазовози. В планах пiдприємства запуск проекту по обслуговуванню 

автогазовозiв, їх ремонту та гiдравлiчного випробування ємностей.    

Здiйснюється iнвестицiйна дiяльнiсть, а показники фiнансово-економiчної стiйкостi вiдповiдають  

нормативним значенням.  

Товариство у повному обсязi виконує свої зобов?язання з поповнення Державного бюджету 

України. 

Для нашого пiдприємства це вкрай важливо, а диверсифiкацiя поставок СВГ в Україну є реальним 

кроком для захисту державних iнтересiв у енергетичнiй та транспортнiй сферах. 

 

" Наше основне завдання - зберегти наявний технiчний та кадровий потенцiал пiдприємства. 

Ситуацiя, яка склалась на ринку залiзничних перевезень СВГ, є тимчасовою i в найближчiй 

перспективi запрацюють українськi нафтопереробнi та нафтохiмiчнi комплекси, робота яких 

потребує залучення залiзничних цистерн. Розраховуємо також на пiдтримку уряду в питаннi 

зняття санкцiй та вiдновлення iмпортних поставок СВГ в наших вагонах, встановлення 

економiчно об?рунтованих залiзничних тарифiв. Плануємо надалi збiльшувати обсяги  

автоналиву та придбати власнi автогазовози для доставки газу на АГЗП та для iнтермодальних 

превезень СВГ (залiзниця+автотранспорт).      

 

" Ринок скрапленого газу в Українi є єдиним паливним сектором, який показує 

перманентний  рiст. В 2018 роцi вiн збiльшився на 14,8% до 1,82 млн. т (за даними 

консалтингової компанiї UPECO). В загальному балансi українського ринку свiтлих 

нафтопродуктiв на зрiджений газ припадає понад 15%. Саме ринок автомобiльного газу є 

головним локомотивом. 

 

" Наголошуємо, що забезпечення ефективного функцiонування залiзничного транспорту не 

потребує пiдвищення тарифiв на вантажнi перевезення, а розроблення  стратегiї, спрямованої  

на покращення  конкурентоспроможностi залiзничних перевезень та надання послуг, залучення 

додаткових обсягiв залiзничних перевезень за рахунок впровадження нових логiстичних 

технологiй перевезень, пiдвищення якостi транспортних послуг, що вiдповiдають європейським  

стандартам. 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 



Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Складається з 5 (п'яти) осiб Вовкiв Тарас Богданович - голова 

правлiння 

Строгуш Iгор Iванович - перший 
заступник голови правлiння 

Члени правлiння: 

Лешко Петро Михайлович 
Бучко Василь Юрiйович 

Хоменець Роман Божеславович 

 
 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Одноосiбний акцiонер  Акцiонерне товариство "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз 
України" iндекс 01601, м.Київ, 

Шевченкiвський район, вул. Богдана 

Хмельницького, будинок 6, 20077720 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Голова правлiння Вовкiв Тарас Богданович 1969 вища 26 
АТ "Укрспецтрансгаз", 

00157842, Голова правлiння 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 26 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Голова правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Укрспецтрансгаз" 
 

2 

Перший заступник 

голови правлiння 
Строгуш Iгор Iванович 1966 вища 30 

АТ "Укрспецтрансгаз", 

00157842, Перший заступник 
голови правлiння 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи 30 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
Начальник служби економiчної безпеки Публiчного акцiонерного товариства "Укрспецтрансгаз" 

 

3 

Член правлiння Лешко Петро Михайлович 1960 вища 36 

АТ "Укрспецтрансгаз", 

00157842, Заступник голови 
правлiння-Головний iнженер 

Опис: 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи 35 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Заступник голови правлiння-Головний iнженер Публiчного акцiонерного товариства "Укрспецтрансгаз" 
 

4 

Член правлiння Бучко Василь Юрiйович 1974 вища 21 

АТ "Укрспецтрансгаз", 

00157842, Головний 
бухгалтер, член правлiння 

Опис: 
Повноваження i обов'язки члена правлiння згiдно iз статутом Товариства. Повноваження i обов'язки головного бухгалтера згiдно з посадовою 

iнструкцiєю. 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи 21 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
Головний бухгалтер Публiчного акцiонерного товариства "Укрспецтрансгаз" 

 

5 

Член правлiння 
Хоменець Роман 

Божеславович 
1974 вища 22 

АТ "Укрспецтрансгаз", 
00157842, Головний 

юрисконсульт 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 



Загальний стаж роботи 21 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
Головний юрисконсульт Публiчного акцiонерного товариства "Укрспецтрансгаз" 

 

6 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Бiлокудря Людмила 

Олександрiвна 
1982 вища 16 

АТ "НАК "Нафтогаз 
України", 20077720, Голова 

Ревiзiйної комiсiї 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи рокiв:16 рокiв  
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

посадова особа не надала згоди на поширення цiєї iнформацiї 

 

7 

Член Ревiзiйної комiсiї Онопко Ельвiра Анатолiївна 1985 вища 13 
АТ "НАК "Нафтогаз 

України", 20077720, Член 

Ревiзiйної комiсiї 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Загальний стаж роботи рокiв: посадова особа не надала згоди на поширення цiєї iнформацiї 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

посадова особа не надала згоди на поширення цiєї iнформацiї 

 

8 

Член Ревiзiйної комiсiї Корчага Нiна Володимирiвна 1967 вища 29 

АТ "НАК "Нафтогаз 

України", 20077720, Член 

Ревiзiйної комiсiї 

Опис: 
Повноваження i обов'язки згiдно iз статутом Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Загальний стаж роботи рокiв: посадова особа не надала згоди на поширення цiєї iнформацiї 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

посадова особа не надала згоди на поширення цiєї iнформацiї 
 

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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 
01001, Україна, Київська обл., 

Київ, Богдана Хмельницького, 6 
100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  



Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Головним стратегiчним напрямом розвитку АТ "Укрспецтрансгаз" (далi Товариство) на перiод до 

2020 року включно є збiльшення обсягiв перевезень скраплених газiв, пiдвищення надiйностi та 

ефективностi функцiонування пiдприємства. 

Для досягнення стратегiчної мети, Товариству необхiдно забезпечити: 

" виконання iнвестицiйної програми з закупiвлi нових вагонiв-цистерн для оновлення парку; 

" модернiзацiю та технiчний розвиток пiдприємства; 

" фiнансово-економiчний розвиток; 

" виконання заходiв з охорони працi та навколишнього середовища. 

Виходячи з основних цiлей Нової Енергетичної стратегiї України до 2035 року: "Безпека, 

енергоефективнiсть, конкурентоспроможнiсть" та дефiциту потужностей зберiгання для 

тимчасового розмiщення страхового запасу LPG, Товариство володiє всiма передумовами для 

створення на його потужностях державного стратегiчного запасу LPG для бездефiцитного 

проходження пiкових перiодiв споживання. 

Сьогоднi та в перспективi створення запасiв LPG можливо лише на базi потужностей Товариства. 

У 2020 роцi з метою виконання iнвестицiйної програми з оновлення парку рухомого складу 

Товариством планується придбати новi залiзничнi цистерни на суму 8333 тис. грн., 

мототранспортнi засоби на суму 3000 тис. грн., промобладнання (газоаналiзатор, мобiльна 

компресорна установка для перекачування СВГ, установка домкратна стацiонарно-пересувна, 

обладнання для зачистки фланцiв ЗЗА, затискачi для ЗЗА, установка плазмового рiзання 

портального типу) на 1625 тис. грн., обладнання АСУ та зв?язку, системи та пристрої нагляду та 

охорони, електромеханiчне обладнання, газонокосарка, засоби вимiрювальної технiки на 812 тис. 

грн. (без  ПДВ). 

Планується придбати iнших основних засобiв (комп'ютерного обладнання та оргтехнiки) на суму 

200 тис. грн., iнших необоротних активiв (офiсних меблiв) на суму 80 тис. грн., нематерiальних 

активiв (програмного забезпечення) на суму 216 тис. грн. (без ПДВ).  

Планується проведення капiтальних ремонтiв (капiтальний ремонт будiвель та споруд) на суму 

9000 тис. грн., а саме: 

" технiчне переоснащення РВП (покращення iнженерного забезпечення виробництва та 

екологiчного стану (технiчне переоснащення трубопроводiв)) 2100 тис. грн.; 

" технiчне переоснащення станцiї заправки ПММ (зливу свiтлих нафтопродуктiв) на суму 

1400 тис. грн., що дасть можливiсть приймати та вивантажувати вагони з паливом безпосередньо 

вiд заводу-виробника, що суттєво зменшить вартiсть пального, а також дасть можливiсть 

органiзувати ще один вид дiяльностi Товариства - вiдпуск свiтлих нафтопродуктiв стороннiм 

органiзацiям; 

" реконструкцiя парку пiд'їзних колiй вагонiв-цистерн (замiна полотна колiї з дерев'яних на 

залiзо-бетоннi шпали i бруси, проведення дренажних робiт) - 2000 тис. грн.; 

" технiчне переоснащення тепломереж пiдприємства (в т. ч. проектно-вишукувальнi роботи 

по оптимiзацiї магiстралей тепломережi Товариства) - 800 тис. грн.; 

" реконструкцiя берегоукрiплення iз замiною елементiв пожежної водойми - 2000 тис. грн.; 

" реконструкцiя навiсу для зберiгання автотракторної технiки (розширення накриття мiсць 

стоянки через збiльшення автотракторного парку в зв'язку з освоєнням нових видiв дiяльностi 

Товариства (автоперевезення СВГ)) - 700 тис. грн. 

Джерелом капiтальних iнвестицiй на 2020 рiк є власнi кошти Товариства. 

Рiст ринку скрапленого газу України протягом останнiх 6-ти рокiв супроводжується рiзким 

зниженням власного виробництва СВГ та нарощенням iмпорту. Причиною цього стали зупинки 

найбiльшого нафтопереробного пiдприємства - Лисичанського НПЗ, а також зниження обсягiв 



переробки на Кременчуцькому НПЗ та газопереробних заводах ПАТ "Укрнафта" через брак 

сировини. Окрiм цього, постiйне необгрунтоване пiдвищення залiзничних тарифiв призвело до 

переорiєнтування вантажопотокiв  СВГ на автомобiльний транспорт. Також вiдбулось рiзке 

зниження обсягiв транзитних перевезень територiєю України з Росiї та Казахстану через анексiю 

Криму та бойовi дiї на сходi нашої держави. Все це негативно вiдбилось на дiяльностi АТ 

"Укрспецтрансгаз" втратою обсягiв перевезень. 

На даний час на внутрiшньому ринку України склалася ситуацiя, при якiй реалiзацiя скрапленого 

газу за умови вiдвантаження автотранспортом економiчно вигiднiша, нiж за умови вiдвантаження 

залiзницею. Це пов'язано з рiзницею витрат на перевезення скрапленого газу автомобiльним 

транспортом в порiвняннi з залiзничним. Основною складовою витрат при перевезеннi 

залiзницею є залiзничний тариф, який на сьогоднi не конкурентний в порiвняннi з витратами 

автомобiльного перевезення. 

Стосовно такої ситуацiї АТ "Укрспецтрансгаз", маючи власний парк залiзничних цистерн, 

неодноразово зверталося в Мiнiстерство iнфраструктури України, Мiнiстерство економiчного 

розвитку i торгiвлi України, Державну регуляторну службу України та Державну адмiнiстрацiю 

залiзничного транспорту щодо неминучостi настання  негативних наслiдкiв для економiки країни 

в цiлому та нафтопереробної галузi, зокрема, вiд пiдвищення та незбалансованостi тарифiв на 

вантажнi перевезення залiзничним транспортом, надаючи результати маркетингових дослiджень 

та економiчнi обгрунтування. Пiдвищення тарифiв та полiтика перехресного субсидiювання 

одних видiв перевезень за рахунок iнших шляхом застосування рiзних коефiцiєнтiв до тарифiв 

Збiрника тарифiв призвели до необгрунтованого завищення тарифiв на перевезення скраплених 

вуглеводневих газiв залiзничним транспортом (майже в 2 рази в порiвняннi з подiбними 

вантажами). Слiд зазначити, що Збiрник тарифiв сформовано вiдповiдно до економiчної 

ефективностi та собiвартостi перевезень вiдповiдних вантажiв (їх класiв). 

Така система тарифiв на вантажнi перевезення сприяє деградацiї залiзницi, а також стимулює 

розвиток сировинних галузей, що призводить до виродження економiчної системи країни, так як, 

вiдповiдно до своєї бiзнес-моделi, сировиннi активи не потребують фундаментальних дослiджень, 

iнвестицiй в iнновацiї. 

З огляду на вище викладене, поступова або повна лiквiдацiя класiв транспортування вантажiв 

залiзничним транспортом по Українi повинна стати центральним кроком в процесi реформування 

залiзницi. Основним завданням такого кроку повинно стати створення рiвних умов 

транспортування залiзницею, тобто усунення дискримiнацiї i неявного перехресного 

субсидiювання мiж галузями. В процесi реформування слiд виробити чiтку систему формування 

тарифiв, яка грунтується на економiчному детермiнiзмi i кращому мiжнародному досвiдi.  

Для цього необхiдно сфокусуватися на практичних кроках, якi повиннi лiбералiзувати ринок 

вантажних перевезень, а саме: концепцiю класiв вантажiв слiд лiквiдувати; слiд усунути 

дискримiнацiю вагонiв; слiд усунути дискримiнацiю перевезень на короткi вiдстанi; слiд створити 

групу, яка б займалася стратегiєю розвитку тарифної полiтики, до складу якої б входили 

представники профiльних галузей (пiдприємств). 

Результатом повинна стати проста та прозора система (методологiя) формування тарифiв на 

вантажнi перевезення, надання тарифних знижок на стратегiчнi (в т. ч. енергетичнi) вантажi. 

Ситуацiя може стабiлiзуватися за умови стабiльностi свiтових цiн, курсу нацiональної валюти, 

збалансованого податкового навантаження та державного вiдношення до скрапленого газу як до 

альтернативного палива. 

З метою недопущення сценарiю негативного розвитку кон'юктури даного сегменту ринку, що 

призведе до рiзкого зниження конкурентоспроможностi цього виду транспорту i, як наслiдку, 

зниження конкурентоспроможностi Товариства та його фiнансово-економiчних показникiв, 

Уряду слiд вжити необхiдних заходiв щодо врегулювання на мiжнародному рiвнi ситуацiї, що 

склалася на ринку iмпортних перевезень СВГ в Україну - порушення умов мiжнародних 

контрактiв, мiжнародних комерцiйних умов IНКОТЕРМС, статуту Свiтової Органiзацiї Торгiвлi, 

членами якої є країни всiх сторiн договору. 



Крiм цього, учасники ринку не виключають вiдновлення постачання СВГ морських шляхом через 

порти Чорного моря. Але для цього слiд розвернути перевалку в Одесi, Ренi та Чорноморську на 

реверсний режим. 

Ще однiєю проблемою ринку СВГ є нерозвинута iнфраструктура. Вiдсутнiсть ГНС i, як наслiдок, 

неможливiсть формувати достатньої кiлькостi запасiв, є причиною фактичної роботи ринку з 

колiс, що призводить до збоїв. Слiд вiдмiтити, що про готовнiсть створення ГНС заявили ряд 

лiдерiв ринку як WOG, OKKO i SOCAR. Саме ринок автомобiльного газу є головним 

локомотивом. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Однiєю з найважливiших цiлей Товариства є забезпечення надiйної та безпечної експлуатацiї 

вагонiв-цистерн при наданi послуг з перевезення скраплених газiв. Важливим аспектом цього 

завдання є якiсне проведення планових видiв ремонтiв рухомого складу.   

Основними напрямками технiчного розвитку Товариства є: 

" модернiзацiя ремонтно-випробувального пункту з змiною технологiї дегазацiї та пропарки 

вагонiв-цистерн на продування азотом; 

" технiчне переоснащення вiддiлення по ремонту та випробуванню запiрно-запобiжної 

арматури; 

" реконструкцiя та добудова залiзничних колiй; 

" покращення ефективностi використання вагонiв-цистерн за рахунок зменшення часу 

перебування цистерн в ремонтi (групування планових видiв ремонтiв та вiдповiдного щорiчного 

корегування графiку ремонтiв вагонiв-цистерн). 

" зменшення простоїв вагонiв-цистерн через технiчнi несправностi; 

" щорiчне проведення iнвентаризацiї номерних вузлiв та деталей вагонiв-цистерн та 

забезпечення замiни зношених на новi. 

Важливим аспектом дiяльностi Товариства є пiдвищення показникiв фiнансового стану за 

рахунок: 

" забезпечення фiнансової стiйкостi, збiльшення прибутковостi i ринкової вартостi 

Товариства; 

" формування достатнього обсягу фiнансових ресурсiв для виконання виробничих програм 

i реалiзацiї Стратегiї плану розвитку, забезпечення їх ефективного використання; 

" пiдвищення ступеня фiнансової прозоростi за рахунок переходу на мiжнароднi стандарти 

облiку i звiтностi. 

Головним завданням Товариства є створення безпечних умов працi, запобiгання аварiй та 

випадкiв травматизму на виробництвi. Для забезпечення безпечних умов працi на пiдприємствi 

ефективно працює трьохступеневий контроль за станом охорони працi у виробничих пiдроздiлах. 

Пiд час перевiрок постiйно особлива увага придiляється питанням пожежної безпеки. Результати 

перевiрок третьої ступенi, проведених комiсiєю, призначеною наказом по пiдприємству, 

обговорюються на нарадах за участю першого керiвника. 

Основними завданнями, якi стоять перед Товариством, є забезпечення в повному обсязi вивезення 

скраплених вуглеводневих газiв з заводiв-виробникiв України, забезпечення надiйної та безпечної 

експлуатацiї залiзничних вагонiв-цистерн при наданнi послуги. 

 

 

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

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

і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Деривативи не укладались та не  вчинялось правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

 

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



політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Вiдсутня iнформацiя 

 

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

ризику грошових потоків 

Товариство в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi схильне до цiнових ризикiв, ризику 

лiквiдностi та ризику грошових потокiв, якi виявленi ризик-контактами та систематизованi i 

консолiдованi в Анкетi для оцiнки ризикiв ризик-координатором Товариства, а саме: 

" Ризик "Падiння ефективностi бiзнес-моделi Товариства", драйверами якого є: 

- Ринок споживання послуг транспорту скрапленого газу залiзницею, якi надає Товариство, в 

Українi падає; 

- Недосконале державне регулювання цiноутворення на залiзничнi перевезення; 

- Застосована конвенцiя, яка фактично є вiдповiддю РФ на санкцiї України, застосованi згiдно з 

Указами Президента України вiд 17.10.16 №467/2016 ""Про рiшення Ради нацiональної безпеки i 

оборони України"" i вiд 16.09.16 № 549/2015 ""Про застосування персональних спецiальних 

економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"" до ряду пiдприємств РФ; 

- Граничний термiн експлуатацiї вагонiв-цистерн 40 рокiв; 

- З 01.01.2016 року наказом мiнiстерства транспорту РФ №382 вiд 25.12.2015 року внесено змiни 

в Правила експлуатацiї залiзничних дорiг РФ, якими заборонено використання у всiх видах 

сполучення вагонiв-цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газiв, щодо яких пiсля 

01.01.2016 року були проведенi роботи по продовженню термiну експлуатацiї; 

- Втрата ринку Росiї, Казахстану, недостатнє охоплення ринкiв ЄС; 

- Блокування бiлоруськими пiдприємствами-виробниками СВГ використання вагонiв-цистерн 

Товариства для експорту СВГ з Республiки Бiлорусь в Україну або транзитом через її територiю; 

- Складнiсть виходу на європейський ринок через iншi стандарти залiзничної колiї у ЄС; 

- Макроекономiчна нестабiльнiсть; 

- Брак ресурсного нацiоналiзму; 

- Невiдповiднiсть Новiй Енергетичнiй Стратегiї України до 2035 року, зокрема її пункту щодо 

створення умов для зниження залежностi вiд iмпортних надходжень на користь розширення i 

використання потужностей власного виробництва i диверсифiкацiї iмпорту (не бiльше 30% з 

одного джерела); 

- Загострення конкуренцiї з автомобiльним транспортом; 

- Стимулювання розвитку автотранспорту та iнфраструктури. 

При цьому без послуг Товариства неможливi: 

- перевалка СВГ з морських танкерiв; 

- iмпорт СВГ через захiднi кордони; 

- транспортування залiзницею СВГ, виробленого на заводах Групи Нафтогаз. 

" Ризик "Висока волатильнiсть макроекономiчних показникiв", драйверами якого є: 

- некоректнi прогнози макроекономiчних факторiв (курс нацiональної валюти, цiни закупiвлi 

iмпортованого газу, тариф на транзит газу, мiнiмальна заробiтна плата, розрахунки балансу 

надходжень та розподiл природного газу по Компанiї, залiзничний тариф на вантажнi 

перевезення, тариф на електроенергiю тощо). 

Управлiння ринкових дослiджень та аналiзу надає прогнози, базуючись на даних iнформацiйних 

систем (Bloomberg, ICIS, тощо) та на власних розрахунках. Також Компанiя використовує прогноз 

МВФ. Таким чином, драйвером ризику є ситуацiя, коли факт не спiвпадає з прогнозом. 

" Ризик "Фiнансових витрат внаслiдок неправомiрних рiшень контролюючих органiв", 

драйверами якого є: 

- рiшення контролюючого органу (акти, протоколи перевiрок тощо); 

- негативнi для Товариства рiшення судових органiв. 

 



 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Власного кодексу корпоративного управлiння Емiтент не має. Рiшення щодо добровiльного 

застосування iнших кодексiв корпоративного управлiння, зокрема, кодексу корпоративного 

управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб, протягом 2019 року Емiтентом не 

приймались, практики корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги, не 

застосовувались. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Рiшення щодо добровiльного застосування iнших  кодексiв  корпоративного  управлiння,  

зокрема, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб, 

протягом 2019 року Емiтентом не приймались. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
практики корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги, не 

застосовувались. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
практики корпоративного управлiння, понад визначенi законодавством вимоги, не 

застосовувались. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 03.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження фiнансового плану АТ "Укрспецтрансгаз" на 2019 рiк 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити фiнансовий план Товариства на 2019 рiк (додається) 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про включення Товариства до складу дивiзiону "Нафта" та затвердження Порядку 

управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства. 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити  Порядок управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз, затверджений 

рiшенням правлiння Компанiї вiд 14.01.2019 №4, як обов'язковий для Товариства. 

2. Установити, що Товариство входить до дивiзiону "Нафта". 
3. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити: 



дотримання та виконання рiшень, затверджених пунктами 1-2 цього рiшення; 

виконання рiшень директора дивiзiону "Нафта" Миколи Гавриленка; вжиття всiх 
необхiдних заходiв щодо впровадження цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 18.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про встановлення головi правлiння Вовкiву Т.Б.  цiлей та ключових показникiв 
виконання на 2018 та 2019 роки та затвердження умов додаткової угоди до його 

контракту 

 
Загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Установити головi правлiння Товариства Вовкiву Тарасу Богдановичу Цiлi та 

Ключовi показники виконання на 2018 та 2019 роки (додатки 1,2). 
2. Затвердити умови додаткової угоди до контракту вiд 15.08.2018 №347, 

укладеного з головою правлiння Вовкiвим Т.Б. (додаток 3). 

3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка виконує 
його обов'язки, пiдписати додаткову угоду до контракту, затверджену пунктом 2 

цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 18.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Порядку винесення питань на розгляд загальних зборiв, передачi 

та оформлення рiшень загальних  зборiв 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Порядок винесення питань на розгляд загальних зборiв, передачi та оформлення 

рiшень загальних  зборiв, що затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 

18.01.2019 №18, як обов'язковий для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

дотримання Товариством Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 31.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Регламенту охорони об'єктiв Групи Нафтогаз як 

обов'язкових для Товариства 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити змiни до Регламенту охорони об'єктiв Групи Нафтогаз, затвердженi 

рiшенням правлiння Компанiї  вiд 29.01.2019 №32, як обов'язковi для Товариства 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть зi змiнами до 

Регламенту, затвердженими пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 04.02.2019 



Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв з питань закупiвель товарiв, робiт та 
послуг у Групi Нафтогаз 

 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки,, забезпечити: 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства, у тому числi Регламенту взаємодiї 

структурних пiдроздiлiв Товарситва пiд час закупiвлi Товарiв, робiт та послуг, у 
вiдповiднiсть iз внесеними змiнами до Регламенту взаємодiї структурних 

пiдроздiлiв НАК "Нафтогаз України" пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг i 

Керiвництва до адаптацiї регламенту взаємодiї структурних пiдроздiлiв НАК 
"Нафтогаз України" пiд час закупiвлi товарiв, робiт та послуг, затверджених 

рiшенням правлiння Компанiї вiд 01.02.2019 №42. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 08.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження: 

- Плану основних заходiв цивiльного захисту НАК "Нафтогаз України та 

пiдприємств Групи Нафтогаз на 2019 рiк; 
- Плану органiзацiйно-технiчних заходiв з пожежної безпеки НАК Нафтогаз 

України та Групи Нафтогаз України на пiдприємств Групи Нафтогаз  на 2019 рiк; 

- Плану заходiв щодо забезпечення безперебiйного функцiонування 
пiдприємств Групи Нафтогаз та  пiд час льодоходу, весняної повенi та дощових 

паводкiв у 2019 роцi, як обов'язкових для Товариства. 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити: 

-  План основних заходiв цивiльного захисту НАК "Нафтогаз України та 

пiдприємств Групи Нафтогаз на 2019 рiк; 
- План органiзацiйно-технiчних заходiв з пожежної безпеки НАК Нафтогаз 

України та Групи Нафтогаз України на пiдприємств Групи Нафтогаз  на 2019 рiк; 

Затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 06.03.2019 №48, як обов'язковi для 
Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

виконання планiв, затверджених пунктом 1 цього рiшення, у повному обсязi та у 
визначенi термiни. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження нормативного документа (НД) 69.2-20077720-089:2019 "Єдиний 
класифiкатор робiт, якi виконуються пiд час технiчного обслуговування i ремонту 

основних засобiв Групи Нафтогаз" 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити нормативний документ (НД) 69.2-20077720-089:2019 "Єдиний 

класифiкатор робiт, якi виконуються пiд час технiчного обслуговування i ремонту 

основних засобiв Групи Нафтогаз", затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 
12.02.2019 №64, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити: 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до Класифiкатора, 
затвердженого пунктом 1; надання до секретарiату науково-технiчної ради 



Компанiї пропозицiй щодо доповнень та коригувань до Класифiкатора у випадку 

виникнення необхiдностi у таких доповненнях та коригуваннях 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 15.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Положення про порядок формування та монiторингу  рiчного 

податкового бюджету Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства 
Загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Положення про порядок формування та монiторингу  рiчного 

податкового бюджету Групи Нафтогаз, затверджене рiшенням правлiння Компанiї 
вiд 15.02.2019 №80, як обов'язкове для Товариства 

 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Положенням, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 20.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Облiкової полiтики публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її дочiрнiх пiдприємств та 

господарських товариств, акцiонером (учасником) яких є Компанiя, як 
обов'язкових для Товариства. 

 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 
1.Затвердити змiн до Облiкової полiтики публiчного акцiонерного товариства 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її дочiрнiх пiдприємств та 

господарських товариств, акцiонером (учасником) яких є Компанiя, затвердженi 
рiшенням правлiння Компанiї вiд 19.02.2019 №87, як обов'язковi для Товариства, 

та ввести їх в дiю, починаючи зi звiтних перiодiв 2018 року. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
адаптацiю внутрiшнiх документiв Товариства вiдповiдно до пункту 1 цього 

рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження стандарту №2 здiйснення закупiвель  товарiв, робiт та послуг у 

Групi Нафтогаз (щодо встановлення унiфiкованих вимог до оформлення 

документацiї процедури закупiвлi) та Стандарту №3 здiйснення закупiвель товарiв, 
робiт та послуг у Групi Нафтогаз (щодо квалiфiкацiйних критерiїв та iнших вимог 

до учасникiв процедур закупiвель, вимоги до їх застосування та формування, 

критерiї оцiнки вiдповiдностi учасникiв процедур закупiвель установленим 
критерiям та вимогам). 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 

 
1. Затвердити Стандарт №2 та Стандарт №3, затвердженi рiшенням правлiння 



Компанiї вiд 22.02.2019 №98, як обов'язковi для Товариства. 

 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть зi Стандартом №2 

та Стандартом №3, затверджених пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження (схвалення) Положення про Службу внутрiшнього аудиту в 

Групi Нафтогаз у новiй редакцiї як обов'язкового для Товариства. 
 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити (схвалити) Положення про Службу внутрiшнього аудиту в Групi 
Нафтогаз у новiй редакцiї, що додається до рiшення правлiння Компанiї вiд 

22.02.2019 №97, як обов'язкове для Товариства. 

 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, привести 

внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть iз Положенням у новiй редакцiї, 

що затверджене у п.1.цього рiшення, та забезпечити його виконання всiма 
працiвниками Товариства 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження нової редакцiї Облiкової полiтики публiчного акцiонерного 
товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її дочiрнiх 

пiдприємств та господарських товариств, акцiонером (учасником) яких є Компанiя, 

як обов'язкової для Товариства. 
 

Загальнi збори Товариства вирiшили: 

 
1. Визнати такою, що втратила чиннiсть Облiкову полiтику публiчного 

акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її 

дочiрнiх пiдприємств та господарських товариств, акцiонером (учасником) яких є 
Компанiя, затверджену як обов'язкову для Товраиства рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв №58 вiд 28.12.2006, iз змiнами внесеними рiшеннями №103 вiд 

23.02.2008, №135 вiд 28.12.2018, №145 вiд 20.0.2019, починаючи зi звiтних перiодiв 
2019 року. 

2.  Затвердити нову редакцiю  Облiкової полiтики публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", її дочiрнiх 
пiдприємств та господарських товариств, акцiонером (учасником) яких є Компанiя, 

затверджену як обов'язкову для Товариства, затверджену рiшенням правлiння 

Компанiї вiд 28.02.2019 №107 та впровадити її з 01.01.2019 року. 
3. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки,  

забезпечити адаптацiю внутрiшнiх документiв Товариства вiдповiдно до п.2 цього 

рiшення. 
 

 

 

 



Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 07.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Програми управлiння ризиками Групи Нафтогаз як 

обов'язкових для Товариства  
Загальнi збори товариства вирiшили: 

1. Затвердити змiни до Програми управлiння ризиками Групи Нафтогаз, що 

додаються до рiшення правлiння Компанiї  вiд 06.03.2019 №121 як обов'язковi для 
Товариства  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 07.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз;Регламенту 
проведення службових розслiдувань та перевiрок Групи НафтогазРегламенту 

охорони об'єктiв Групи Нафтогаз; Положення про єдину iнформацiйну систему 

корпоративної безпеки Групи Нафтогаз 
Протокол правлiння НАК вiд 07.03.2019 №123 

 

Загальнi збори товариства вирiшили: 
1. Затвердити Регламент корпоративної безпеки Групи Нафтогаз; Регламент 

проведення службових розслiдувань та перевiрок Групи Нафтогаз; Регламент 

охорони об'єктiв Групи Нафтогаз; Положення про єдину iнформацiйну систему 
корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, у новiй редакцiї. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз документами, 
затвердженими пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження плану заходiв з пiдвищення рiвня безпеки та гiгiєни працi 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та пiдприємств Групи 
Нафтогаз на 2019-2020 рр. 

 
Загальнi збори товариства вирiшили: 

1. Затвердити план заходiв з пiдвищення рiвня безпеки та гiгiєни працi 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та пiдприємств Групи 
Нафтогаз на 2019-2020 рр., затверджений рiшенням правлiння Компанiї  вiд 

13.03.2019 №132, як обов'язковий для Товариства  

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
виконання Плану, затвердженого пунктом 1 цього рiшення, у повному обсязi та у 

визначенi термiни. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.03.2019 

Кворум зборів 100 



Опис Про затвердження плану заходiв з пiдвищення безпеки дорожнього руху 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та пiдприємств Групи 
Нафтогаз на 2019-2020 рр. 

 

Загальнi збори товариства вирiшили: 
1.Затвердити план заходiв з пiдвищення безпеки дорожнього руху Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та пiдприємств Групи Нафтогаз на 2019-

2020 рр., затверджений рiшенням правлiння Компанiї  вiд 13.03.2019 №133, як 
обов'язковий для Товариства  

2.Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
виконання планiв, затверджених пунктом 1 цього рiшення, у повному обсязi та у 

визначенi термiни. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Стандарту №4  здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у 
Групi Нафтогаз щодо застосування заходiв реагування у разi виявлення порушень 

пiд час здiйснення закупiвель у Групi Нафтогаз. 

Загальнi збори товариства вирiшили: 
1. Затвердити Стандарт №4  здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi 

Нафтогаз щодо застосування заходiв реагування у разi виявлення порушень пiд час 

здiйснення закупiвель у Групi Нафтогаз, затверджений рiшенням правлiння 
Компанiї вiд 18.03.2019, протокол №144, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Стандартом №4  
здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi Нафтогаз щодо застосування 

заходiв реагування у разi виявлення порушень пiд час здiйснення закупiвель у 

Групi Нафтогаз, затверджений пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 26.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про органiзацiю впровадження Єдиної системи монiторингу процесiв з охорони 

працi, екологiчної та промислової безпеки Групи Нафтогаз  та затвердження 
Регламенту надання звiтностi про стан охорони працi та довкiлля, цивiльного 

захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки дорожнього руху Групи 

Нафтогаз як обов'язкового для Товариства. 
 

Загальнi збори товариства вирiшили: 

1. Органiзувати роботу щодо впровадження у Товариствi Єдиної системи 
монiторингу процесiв з охорони працi, екологiчної та промислової безпеки Групи 

Нафтогаз   (далi - ЄСМ). З цiєю метою: 

- призначити вiдповiдальних за реалiзацiю та впровадження ЄСМ; 
- до 29.03.2019 надати Компанiї пропозицiї щодо кандидатур фахiвцiв Товариства 

для включення їх до складу робочої групи з впровадження ЄСМ; 

- вжити заходiв щодо забезпечення необхiдного фiнансування пiдготовки та 
впровадження ЄСМ у Товариствi; 

- органiзувати навчання фахiвцiв-користувачiв ЄСМ. 

2. Затвердити Регламенту надання звiтностi про стан охорони працi та довкiлля, 
цивiльного захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки дорожнього руху 



Групи Нафтогаз (далi - Регламент), затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 

21.03.2019 , протокол №167, як обов'язковий для Товариства. 
3. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, органiзувати 

роботу з впровадження ЄСМ та забезпечити надання звiтностi про стан охорони 

працi i довкiлля, цивiльного захисту, пожежної та промислової безпеки, безпеки 
дорожнього руху згiдно з вимогами Регламенту.  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Тимчасового положення про порядок формування, 
затвердження та контролю за виконанням бюджетiв на мiсяць пiдприємств Групи 

Нафтогаз як обов'язкового для Товариства. 

Загальнi збори товариства вирiшили: 
1. Затвердити Тимчасове положення про порядок формування, затвердження та 

контролю за виконанням бюджетiв на мiсяць пiдприємств Групи Нафтогаз, 

затверджене рiшенням правлiння Компанiї вiд 02.04.2019, протокол №188, як 
обов'язкового для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства, або особi, яка виконує його обов'язки, привести 

внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть з документом, зазначеним у 
пунктi 1 цього рiшення, та забезпечити їх виконання.  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 03.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 
2018 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2019 рiк. Прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту правлiння за 2018 рiк, надання оцiнки дiяльностi 

Правлiння Товариства за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами 
розгляду звiту правлiння. 

2. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства за 2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
ревiзiйної комiсiї. 

3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 

4. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк та розмiру рiчних 
дивiдендiв, визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строку виплати дивiдендiв.  

5. Звiт про винагороду членiв правлiння Товариства. 
6. Внесення змiн до положення про винагороду членiв правлiння, якщо доцiльно 

 

З першого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1.1. Затвердити звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi у 2018 роцi та основнi напрями дiяльностi  на 2019 рiк (додаток 1).  

1.2. Визнати роботу правлiння Товариства за 2018 рiк задовiльною. 
 

З другого питання порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 

2.1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi Товариства 2018 рiк (Додаток2).  

2.2. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк задовiльною. 

 
З третього питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 



3.1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк, який включає фiнансову 

звiтнiсть Товариства i звiт незалежного аудитора ТОВ Аудиторська фiрма 
"Промислова Аудиторська Спiлка" (додаток 3). 

 

 З четвертого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
4.1. Затвердити наступний розподiл чистого прибутку Товариства  за 2018 рiк у 

сумi 6 229 621 грн.: 

- 50 вiдсоткiв чистого прибутку, що становить 3 114 810,50 гривень, спрямувати на 
виплату дивiдендiв; 

- 5 вiдсоткiв  чистого прибутку, що становить 311 481,05 гривень, направити до 
резервного капiталу; 

45 вiдсоткiв чистого прибутку, що становить 2 803 329,45 гривень, спрямувати на 

реконструкцiю та розвиток Товариства; 
4.2. Датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв 

згiдно з п.4.1 цього рiшення, визначити 21 травня 2019 року. 

4.3. Виплату дивiдендiв, у розмiрi згiдно  з п.4.1 цього рiшення, здiйснити 
безпосередньо акцiонеру Товариства - Компанiї, а саме направити суму таких 

дивiдендiв шляхом переказу на його банкiвський рахунок у строк з 23 травня 2019 

року по 14 червня 2019 року включно. 
4.4. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, 

забезпечити направлення акцiонеру повiдомлення про виплату дивiдендiв. 

 
З п'ятого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

5.1. Затвердити звiт про винагороду членiв правлiння Товариства за 2018 рiк 

(додаток 4). 
 

З шостого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

6.1. Внесення змiн до положення про винагороду членiв правлiння є недоцiльним. 
 

 

 
 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Порядку подання промiжної фiнансової звiтностi за 2019 рiк для 
складання консолiдованої звiтностi акцiонерного товариства "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" як обов'язкового для Товариства. 

Загальнi збори товариства вирiшили: 
1. Затвердити Порядок подання промiжної фiнансової звiтностi за 2019 рiк для 

складання консолiдованої звiтностi акцiонерного товариства "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi - Порядок), затверджений рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 10.04.2019, протокол №212, як обов'язкового для 

Товариства. 

Головi правлiння Товариства або особi. Яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з Порядком, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 



Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про оцiнку досягнення Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом 

Богдановичем Цiлей та Ключових показникiв виконання на 2018 рiк, встановлення 

розмiру рiчної премiї за 2018 рiк, її нарахування та виплату. 
Загальнi  збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити оцiнку досягнення Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом 

Богдановичем Цiлей та Ключових показникiв виконання на 2018 рiк, що додається. 
2. Нарахувати та виплатити Головi правлiння Товариства Вовкiву Тарасу 

Богдановичу рiчну премiю за 2018 рiк за досягнення Цiлей та Ключових показникiв 

виконання на 2018 рiк, у розмiрi 80 вiдсоткiв вiд рiчного посадового окладу.  
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про покладання повноважень щодо затвердження рiчної iнформацiї про емiтента 

цiнних паперiв на правлiння Товариства. 
Загальнi  збори Товариства вирiшили: 

1. Покласти повноваження щодо затвердження рiчної iнформацiї про емiтента 

цiнних паперiв на правлiння Товариства. 
2. Правлiнню Товариства вжити необхiдних заходiв для забезпечення виконання 

пункту 1 цього рiшення.  

 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 08.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про встановлення Головi правлiння Товариства Вовкiву Тарасу Богдановичу Цiлi 

та Ключовi показники виконання на 2019 рiк у новiй редакцiї  та затвердження 

умов додаткової угоди до контракту з ним. 
З питання порядку денного Загальнi  збори Товариства вирiшили: 

1. Установити Головi правлiння Товариства Вовкiву Тарасу Богдановичу Цiлi та 

Ключовi показники виконання на 2019 рiк у новiй редакцiї (додаток 1). 
2. Затвердити умови додаткової угоди  до контракту вiд 15.08.2018 №347, 

укладеного з Головою правлiння Товариства Вовкiвим Тарасом Богдановичем 

(додаток 2). 
3. Уповноважити голову правлiння Компанiї Коболєва А.В. або особу, яка  

виконує його обов'язки, пiдписати додаткову угоду до контракту на умовах, 

затверджених пунктом 2 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Регламенту управлiння податковими ризиками Групи Нафтогаз 

З питання порядку денного Загальнi  збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити Регламент управлiння податковими ризиками Групи Нафтогаз, 

затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 08.05.2019, протокол №257, як 

обов'язковий для Товариства. 



2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв  Товариства у вiдповiднiсть з Регламентом, 
затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Положення про конфлiктнi комiсiї НАК "Нафтогаз 
"України", дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, 

акцiонером (засновником) яких вона є, шляхом викладення його в новiй редакцiї iз 

змiною назви на назву "Положення про локальнi конфлiктнi комiсiї у Групi 
Нафтогаз" 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити змiни до Положення про конфлiктнi комiсiї НАК "Нафтогаз 
"України", дочiрнiх пiдприємств (компанiй) та господарських товариств, 

акцiонером (засновником) яких вона є, шляхом викладення його в новiй редакцiї iз 

змiною назви на назву "Положення про локальнi конфлiктнi комiсiї у Групi 
Нафтогаз", унесенi згiдно з рiшенням правлiння Компанiї вiд 15.05.2019 , протокол 

№273, як обов'язковi для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв  Товариства у вiдповiднiсть iз змiнами до 

Положення, затвердженими пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 21.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до внутрiшнiх документiв з питань здiйснення закупiвель 

товарiв, робiт та послуг у Групi Нафтогаз. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити (схвалити) змiни до Порядку здiйснення закупiвель товарiв, робiт та 

послуг  у Групi Нафтогаз  та Порядку затвердження стандартiв щодо здiйснення 

закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi Нафтогаз, унесенi рiшенням правлiння 
Компанiї вiд 21.05.2019, протокол №278, як обов'язковi для Товариства. 

2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Стандарт №1 здiйснення закупiвель 

товарiв, робiт та послуг  у Групi Нафтогаз (щодо встановлення гарантiй 
повернення авансових платежiв), затверджений рiшенням акцiонера Товариства вiд 

08.11.2018, №130. 

3. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв  Товариства у вiдповiднiсть iз затвердженими 

пунктами 1-2 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 03.06.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Тимчасового регламенту здiйснення контролю за 

господарськими операцiями в рамках Групи Нафтогаз, Методики здiйснення 

контролю за господарськими операцiями, Регламенту аналiзу самооцiнки 
ефективностi внутрiшнього контролю Групи Нафтогаз  у новiй редакцiї як 



обов'язкових для Товариства, а також упровадження методики оцiнки фiнансового 

стану та надiйностi контрагента НАК "Нафтогаз України". 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити тимчасовий регламент здiйснення контролю здiйснення контролю за 

господарськими операцiями в рамках Групи Нафтогаз, Методику здiйснення 
контролю за господарськими операцiями, Регламент аналiзу самооцiнки 

ефективностi внутрiшнього контролю Групи Нафтогаз  у новiй редакцiї, 

затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 31.05.2019, протокол №291, як 
обов'язковi для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити: 
2.1. Розробку та затвердження Методики оцiнки фiнансового стану та надiйностi 

контрагента Товариства на основi Методики оцiнки фiнансового стану та 

надiйностi контрагента НАК "Нафтогаз України", затвердженої рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 31.05.2019 , протокол №291 

2.2. Вжити заходiв для поширення дiї Методики, зазначеної у пiдпунктi 2.1. цього 

рiшення (у тому числi шляхом затвердження власних методик), на всiх юридичних 
осiб, в яких Товариство володiє бiльше 50% акцiй (часток). 

2.3. Приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з документами, 

зазначеними у пунктi 1 цього рiшення, та їх виконання всiма працiвниками 
Товариства.  

 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 10.06.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Полiтики щодо встановлення розмiру винагороди членам  
виконавчих органiв господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, 

учасником) яких є НАК "Нафтогаз України, керiвникам дочiрнiх пiдприємств 

(компанiй), якi заснованi НАК "Нафтогаз України", та вiдокремлених пiдроздiлiв 
НАК "Нафтоагз України" як обов'язкової для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Полiтику щодо встановлення розмiру винагороди членам  
виконавчих органiв господарських товариств, єдиним акцiонером (засновником, 

учасником) яких є НАК "Нафтогаз України", керiвникам дочiрнiх пiдприємств 

(компанiй), якi заснованi НАК "Нафтогаз України", та вiдокремлених пiдроздiлiв 
НАК "Нафтоагз України", затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 

08.05.2019, протокол №258-КТ як обов'язкову для Товариства, що додається. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з Полiтикою, 

затвердженою пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.07.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Регламенту формування та органiзацiї виконання 

Комплексного плану науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт 
Групи Нафтогаз. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. затвердити змiни до Регламенту формування та органiзацiї виконання 
Комплексного плану науково-дослiдних та дослiдно-конструкторських робiт 



Групи Нафтогаз, унесенi рiшенням правлiння Компанiї вiд 06.06.2019, протокол 

№300, як обов'язковi для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв з питань органiзацiї науково-технiчної 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть зi змiнами, затвердженими пунктом 1 цього 
рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 16.07.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Регламенту функцiонування Лiнiї довiри Групи Нафтогаз як 
обов'язково для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Регламент функцiонування Лiнiї довiри Групи Нафтогаз, 
затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 15.07.2019, протокол №354 (далi - 

Регламент), як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з Регламентом, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.07.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Порядку управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

Затвердити змiни до Порядку управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз шляхом 
затвердження його у новiй редакцiї, внесенi рiшення правлiння Компанiї вiд 

14.05.2019, протокол №270, як обов'язковi для Товариства. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 01.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Регламенту процесу iнвестицiйного управлiння Групи 

Нафтогаз шляхом затвердження у новiй редакцiї. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити нову редакцiю Регламенту процесу iнвестицiйного управлiння Групи 

Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 16.07.2019 протокол 

№361, як обов'язкову для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з Регламентом, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.08.2019 

Кворум зборів 100 



Опис 1. Про дострокове припинення повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 
2. Про встановленнi кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї Товариства. 

3. Про обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 

4. Про встановлення строку повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства. 

5. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства.  
1. З першого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:  

Достроково припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї 
Товариства Михайленка А.О., Корчаги Н.В., Онопко Е.А., пушкаря I.I. з дати 

прийнятого рiшення. 

2. З другого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:  
Установити, що кiлькiсний склад ревiзiйної комiсiї Товариства становить 3 (три) 

особи). 

3. З третього питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:  
Обрати з дня прийняття цього рiшення: 

Головою ревiзiйної комiсiї Товариства Бiлокудрю Людмилу Олександрiвну; та 

членами ревiзiйної комiсiї Товариства: 
Корчагу Нiну Володимирiвну; 

Онопко Ельвiру Анатолiївну. 

4. З четвертого питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили:  
Установити строк повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства - 3 

(три) роки з дня прийняття цього рiшення. 

5. З п'ятого питання порядку денного загальнi збори Товариства  вирiшили:  
5.1. затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з головою 

ревiзiйної комiсiї (додаток 1) та членами ревiзiйної комiсiї Товариства (додаток 2). 

5.2. Уповноважити голову правлiння Товариства або особу, яка здiйснює його 
повноваження, пiдписати договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї 

Товариства ,вiдповiдно до затверджених у пунктi 5.1 цього рiшення  умов. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис 1. Про затвердження Процедури встановлення та оцiнки iндивiдуальних цiлей та 
ключових результатiв Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства. 

З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 
1. Затвердити Процедуру встановлення та оцiнки iндивiдуальних цiлей та 

ключових результатiв Групи Нафтогаз, затверджену рiшенням правлiння Компанiї 

вiд 29.08.2019, протокол №418, як обов'язкову для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, привести 

внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть з документом, зазначеним у 

пунктi 1 цього рiшення, та забезпечити його дотримання.  
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Податкової методологiї як обов'язкової для Товариства. 

З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Податкову методологiю, затверджену рiшенням правлiння Компанiї 
вiд 02.09.2019, протокол №422, як обов'язкову для Товариства. 



2.  Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть з документом, 
зазначеним у пунктi 1 цього рiшення 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис 1. Про затвердження Вiзiї з охорони працi, промислової безпеки та охорони 
довкiлля Групи Нафтогаз як обов'язкової для Товариства. 

З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 

1. Затвердити  Вiзiю з охорони працi, промислової безпеки та охорони довкiлля 
Групи Нафтогаз (далi - Вiзiя), затверджену рiшенням правлiння Компанiї вiд 

03.09.2019, протокол №423,  як обов'язкову для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки: 
Забезпечити впровадження Вiзiї, затвердженої пунктом 1 цього рiшення, та 

органiзувати роботу Товариства з урахуванням основних її положень; 

Поiнформувати до 20.09.2019 Компанiю про вжитi заходи щодо впровадження 
Вiзiї. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про щоквартальне звiтування перед Компанiєю щодо виконання рiшень акцiонера 
та затвердження форми Звiту про виконання рiшень акцiонера (учасника). 

1. Затвердити форму Звiту  про виконання рiшень акцiонера (учасника), 

затверджену рiшенням правлiння Компанiї вiд 12.09.2019, протокол №436. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

щоквартальне звiтування Товариства перед Компанiєю про виконання рiшень 

акцiонера за формою, затвердженою пунктом 1 цього рiшення, не пiзнiше 30 числа 
мiсяця, наступного за звiтним кварталом. 

Першим звiтним перiодом вважати III квартал 2019 року. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Порядку управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз як 

обов'язкових для Товариства. 

 З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 
Затвердити змiни до Порядку управлiння дивiзiонами Групи Нафтогаз, внесенi 

рiшенням правлiння Компанiї вiд 17.09.2019, протокол №466, як обов'язковi для 

Товариства. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 24.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз та 



Регламенту проведення службових розслiдувань та перевiрок Групи Нафтогаз як 

обов'язкових для Товариства. 
З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 

1. Затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз та 

Регламенту проведення службових розслiдувань та перевiрок Групи Нафтогаз, 
затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 24.09.2019, протокол №459, як 

обов'язковi для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, органiзувати 
роботу Товариства згiдно з вимогами Регламентiв. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 30.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про погодження Заходiв iз вдосконалення системи внутрiшнiх контролiв "Групи 
Нафтогаз", направлених на запобiгання та протидiю корупцiйним дiям та 

корупцiйним ризикам, якi дозволять ефективно iдентифiкувати осiб, винних у 

вчиненнi корупцiйних дiй, а також iдентифiкувати корупцiйнi ризики та визначити 
вiдповiднi заходи реагування. 

З питань порядку денного загальнi збори  Товариства вирiшили: 

Погодити Заходи iз вдосконалення системи внутрiшнiх контролiв "Групи 
Нафтогаз", направлених на запобiгання та протидiю корупцiйним дiям та 

корупцiйним ризикам, якi дозволять ефективно iдентифiкувати осiб, винних у 

вчиненнi корупцiйних дiй, а також iдентифiкувати корупцiйнi ризики та визначити 
вiдповiднi заходи реагування (додаються). 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 02.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Полiтики у сферi iнформацiйних технологiй Групи Нафтогаз, 
Регламенту розгляду та погодження проектiв у сферi iнформацiйних технологiй 

Групи Нафтогаз, Положення про Комiтет з архiтектри iнформацiйних технологiй 

Групи Нафтогаз, Положення про Комiтет з iнформацiйних технологiй Групи 
Нафтогаз. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Полiтику у сферi iнформацiйних технологiй Групи Нафтогаз, 
Регламент розгляду та погодження проектiв у сферi iнформацiйних технологiй 

Групи Нафтогаз, Положення про Комiтет з архiтектри iнформацiйних технологiй 

Групи Нафтогаз, Положення про Комiтет з iнформацiйних технологiй Групи 
Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 30.09.2019, протокол 

№472, як обов'язковi для Товариства. 

2. Визнати таким, що втратило чиннiсть, рiшення акцiонера Товариства вiд 
05.04.2018 №109. 

3. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть до документiв, 
затверджених пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 09.10.2019 



Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Регламенту юридичного забезпечення бiзнес-одиниць, що 
належать до складу дивiзiонiв Групи Нафтогаз, як обов'язкового для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Регламент юридичного забезпечення бiзнес-одиниць, що належать 
до складу дивiзiонiв Групи Нафтогаз, затверджений рiшенням правлiння Компанiї 

вiд 30.09.2019, протокол №473, як обов'язкового для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки: 
забезпечити виконання звернень, надiсланих Юридичними координаторами 

дивiзiонiв; 

органiзувати роботу Товариства згiдно з Регламентом та забезпечити приведення 
своїх внутрiшнiх документiв у вiдповiднiсть iз вимогами Регламенту. 

 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 09.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз як 

обов'язкових для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити змiни до Регламенту корпоративної безпеки Групи Нафтогаз, унесенi 

рiшенням правлiння Компанiї вiд 03.10.2019 , протокол №479, як обов'язкових для 

Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, органiзувати 

роботу Товариства згiдно з вимогами Регламенту. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 15.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Положення про науково-технiчну раду НАК "Нафтогаз 

України" та юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є 

Компанiя. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Положення про науково-технiчну раду НАК "Нафтогаз України" та 

юридичних осiб, єдиним акцiонером (засновником, учасником) яких є Компанiя, 
шляхом викладення його у новiй редакцiї зi змiною назви на назву "Положення про 

науково-технiчну раду акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" та юридичних осiб акцiонером (засновником, учасником) яких 
є Компанiя", внесенi згiдно з рiшенням правлiння Компанiї вiд 10.10.2019, 

протокол №489, як обов'язковi для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв з питань органiзацiї науково-технiчної 

дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть зi змiнами, затвердженими пунктом 1 цього 

рiшення. 
 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.10.2019 



Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Регламенту взаємодiї iз структурними/вiдокремленими 
пiдроздiлами Компанiї та пiдприємствами Групи Нафтогаз пiд час проведення 

внутрiшнiх аудиторських перевiрок як обов'язкових для Товариства.  

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити змiни до Регламенту взаємодiї iз структурними/вiдокремленими 

пiдроздiлами Компанiї та пiдприємствами Групи Нафтогаз пiд час проведення 

внутрiшнiх аудиторських перевiрок шляхом викладення його у новiй редакцiї, 
затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 22.10.2019 протокол №504.  

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Регламентом, 
змiни до якого затвердженi пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства 
шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

Унести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом 
затвердження його у новiй редакцiї (додається). 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про обрання оцiнювача майна Товариства, затвердження договору, що 
укладатиметься з ним, а також установлення розмiру оплати його послуг. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Обрати Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКА-Захiд" (код ЄДРПОУ 
25070792) оцiнювачем майна Товариства згiдно з договором на проведення 

незалежної оцiнки. 

2. Затвердити договiр на проведення незалежної оцiнки, що укладатиметься з 
оцiнювачем майна Товариства, зазначеним у пунктi 1 цього рiшення (додається). 

3. Установити розмiр оплати послуг оцiнювача майна Товариства, зазначеного у 

пунктi 1 цього рiшення, у сумi 95000 (дев'яносто п'ять тисяч) грн. без ПДВ. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Перелiку окремих норм та положень ведення договiрної роботи. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити (схвалити) Перелiк окремих норм та положень ведення договiрної 
роботи у Групi Нафтогаз, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 

24.10.2019, протокол №507, як обов'язковий для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

у тридцятиденний термiн: 

Приведення внутрiшнiх документiв Товариства з питань, що регулюють порядок 
пiдготовки, узгодження, пiдписання, реєстрацiї, облiку та контролю за виконанням 



договорiв, контрактiв, угод, у вiдповiднiсть iз пунктом 1 цього рiшення шляхом 

унесення змiн до чинних внутрiшнiх документiв або розроблення нового 
внутрiшнього документа; 

Затвердження таких документiв виключно пiсля погодження з директором з 

закупiвель "Групи Нафтогаз" та директором з юридичних питань Компанiї.  
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 31.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Порядку проведення внутрiшнього конкурсу на замiщення 

вакантних посад у Групi Нафтогаз як обов'язковий для Товариства. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Порядок проведення внутрiшнього конкурсу на замiщення вакантних 

посад у Групi Нафтогаз (далi - Порядок), затверджений рiшенням правлiння 
Компанiї вiд 31.10.2019, протокол №519, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, привести 

внутрiшнi документи Товариства у вiдповiднiсть iз Порядком, затвердженим 
пунктом 1 цього рiшення, та забезпечити його дотримання. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 03.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Статуту проекту "Система управлiння талантами Групи 
Нафтогаз" як обов'язкового для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Статут проекту "Система управлiння талантами Групи Нафтогаз", 
затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 02.12.2019, протокол №584, як 

обов'язкового для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
виконання Статуту, затвердженого пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 09.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження змiн до Регламенту службових розслiдувань та перевiрок Групи 
Нафтогаз як обов'язкового для Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити змiни до Регламенту службових розслiдувань та перевiрок Групи 
Нафтогаз, затвердженi рiшенням правлiння Компанiї вiд 09.12.2019 протокол 

№599, як обов'язковi для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, органiзувати 
роботу Товариства згiдно з вимогами Регламенту. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.12.2019 

Кворум зборів 100 



Опис Про затвердження Методики проведення попередньої квалiфiкацiї аудиту 

контрагента у Групi Нафтогаз. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Методики проведення попередньої квалiфiкацiї аудиту контрагента у Групi 

Нафтогаз, затверджену рiшенням правлiння Компанiї вiд 09.12.2019 протокол 
№602, як обов'язкову для товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Методикою, 
затвердженою пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 11.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Стандарту №9 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у 
Групi Нафтогаз (щодо визначення очiкуваної вартостi робiт та послуг з поточного 

ремонту) 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити Стандарт №9 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi 

Нафтогаз (щодо визначення очiкуваної вартостi робiт та послуг з поточного 

ремонту), затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 11.12.2019 протокол 
№613, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Стандартом №9, 
затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Стандарту №7 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у 
Групi Нафтогаз (щодо повноважень директорiв дивiзiонiв пiд час проведення 

закупiвлi товарiв, робiт та послуг без застосування електронної системи 

закупiвель). 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Стандарт №7 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi 

Нафтогаз (щодо повноважень директорiв дивiзiонiв пiд час проведення закупiвлi 
товарiв, робiт та послуг без застосування електронної системи закупiвель), 

затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 12.12.2019, протокол №618, як 

обов'язковий для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Стандартом №7, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Стандарту №8 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у 

Групi Нафтогаз (щодо формування технiчної документацiї та/або технiчного 
завдання пiд час проведення закупiвлi товарiв, робiт та послуг). 



З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Стандарт №8 здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi 
Нафтогаз (щодо формування технiчної документацiї та/або технiчного завдання пiд 

час проведення закупiвлi товарiв, робiт та послуг), затверджений рiшенням 

правлiння Компанiї вiд 12.12.2019 протокол №619, як обов'язковий для Товариства. 
2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Стандартом №8, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 13.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Стандарту СОУ  70.1-20077720-91:2019 "Система управлiння 

промисловою безпекою в Акцiонерному товариствi "Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України. Основнi положення" як обов'язкового для 

Товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Затвердити Стандарт СОУ  70.1-20077720-91:2019 "Система управлiння 

промисловою безпекою в Акцiонерному товариствi "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України. Основнi положення", затверджений рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 12.12.2019 протокол №620, як обов'язкового для 

Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Стандартом, 

затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про обрання аудитора Товариства, затвердження договору, що укладатиметься з 

ним, а також встановлення розмiру оплати його послуг. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
1. Обрати аудитором фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, складено 

вiдповiдно до нацiональних та мiжнародних стандартiв, Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Промислова аудиторська спiлка" (код 
ЄДРПОУ 33100397). 

2. Затвердити договiр, що укладатиметься з аудитором Товариства,  зазначеного у 

пунктi 1 цього рiшення, згiдно з додатком. 
3. Установити розмiр оплати послуг аудитора Товариства, зазначеного у пунктi 1 

цього рiшення, у сумi 99750 (дев'яносто дев'ять тисяч сiмсот п'ятдесят) гривень без 

ПДВ.  
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Порядку подання рiчної звiтностi за 2019 рiк для складання 

консолiдованої звiтностi Групи Нафтогаз як обов'язкового для Товариства. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 



1. Затвердити Порядок подання рiчної звiтностi за 2019 рiк для складання 

консолiдованої звiтностi Групи Нафтогаз, затверджений рiшенням правлiння 
Компанiї вiд 17.12.2019, протокол № 628, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

приведення внутрiшнiх документiв Товариства у вiдповiднiсть iз Порядком, 
затвердженим пунктом 1 цього рiшення. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Положення про вiдступлення прав вимоги шляхом їх продажу 
на вiдкритих торгах (аукцiонi) як обов'язкового для товариства. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Положення про вiдступлення прав вимоги шляхом їх продажу на 
вiдкритих торгах (аукцiонi), затверджене рiшенням правлiння Компанiї вiд 

17.12.2019, протокол №629 як обов'язкове для товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 
у мiсячний термiн розроблення та затвердження внутрiшнiх положень, щодо 

вiдступлення прав вимоги за договорами, предметом яких є продаж (постачання) 

природного газу, шляхом їх  продажу на вiдкритих торгах (аукцiонi). 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 21.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження Регламенту з оперативного iнформування про порушення у 

роботi пiдприємств Групи Нафтогаз. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

1. Затвердити Регламент з оперативного iнформування про порушення у роботi 

пiдприємств Групи Нафтогаз, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 
18.12.2019 протокол №637, як обов'язковий для Товариства. 

2. Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити 

виконання Товариством Регламенту, затвердженого пунктом 1 цього рiшення. 
 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про затвердження у новiй редакцiї Порядку винесення питань на розгляд загальних 

зборiв, передачi та оформлення рiшень загальних зборiв. 
З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

Затвердити у новiй редакцiї Порядок винесення питань на розгляд загальних зборiв, 

передачi та оформлення рiшень загальних зборiв, затверджений рiшенням 
правлiння Компанiї вiд 26.12.2019, протокол №670, як обов'язковий для 

Товариства. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.12.2019 



Кворум зборів 100 

Опис Про внесення змiн до Порядку здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у 
Групi Нафтогаз шляхом викладення його у новiй редакцiї. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 

Затвердити Порядок здiйснення закупiвель товарiв, робiт та послуг у Групi 
Нафтогаз у  новiй редакцiї, затверджений рiшенням правлiння Компанiї вiд 

27.12.2019, протокол №675, як обов'язковий для Товариства з 19.04.2020. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 28.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Про розроблення внутрiшнiх документiв щодо функцiонування iнтегрованої 

системи менеджменту. 

З питання порядку денного загальнi збори Товариства вирiшили: 
Головi правлiння Товариства або особi, яка виконує його обов'язки, забезпечити  

розроблення внутрiшнiх документiв Товариства щодо функцiонування 

iнтегрованої системи менеджменту, або коригування iснуючих внутрiшнiх 
документiв з урахуванням Регламенту функцiонування iнтегрованої системи 

менеджменту, який затверджено рiшенням правлiння Компанiї вiд 28.12.2019, 

протокол №687.  
 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

Єдиним власником акцiй Товариства є Акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 

(iдентифiкацiйний код 20077720). Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства" до АТ "Укрспецтрансгаз" не 

застосовуються положення статей 33-48 цього закону, зокрема,   

в частинi порядку скликання, реєстрацiї та проведення загальних 

зборiвакцiонерiв. 

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 



Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 

Єдиним власником акцiй Товариства є Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" (iдентифiкацiйний код 20077720). 

Згiдно зi ст. 49 ЗУ "Про акцiонернi товариства" до АТ 

"Укрспецтрансгаз" не застосовуються положення статей 33-48 

цього закону, зокрема, в частинi порядку скликання, реєстрацiї та 

проведення загальних зборiвакцiонерiв. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 
Про розроблення внутрiшнiх документiв щодо функцiонування 

iнтегрованої системи менеджменту. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Єдиним власником акцiй 

Товариства є Нацiональна 

акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" 

(iдентифiкацiйний код 

20077720). Згiдно зi ст. 49 

ЗУ "Про акцiонернi 

товариства" до АТ 

"Укрспецтрансгаз" 

незастосовуються 

положення статей 33-48 

цього закону, зокрема, в 

частинi порядку 



скликання, реєстрацiї 

тапроведення загальних 

зборiв акцiонерiв 

Інше (зазначити) 

Єдиним власником акцiй 

Товариства є 

Нацiональнаакцiонерна 

компанiя "Нафтогаз 

України" 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

 



рішень 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

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

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 



Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Виконавчий орган 

складається з 5 (п'яти) 

осiб:Вовкiв Тарас 

Богданович - голова 

правлiнняСтрогуш Iгор 

Iванович - перший 

заступник голови 

правлiння Члени 

правлiння:Лешко Петро 

МихайловичБучко Василь 

ЮрiйовичХоменець Роман 

Божеславович 

Згiдно з статутом правлiння:  

здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 

виконує та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв; 

приймає рiшення про вчинення правочину (якщо рiшення про 

його вчинення належить до компетенцiї загальних зборiв, за 

умови отримання такого рiшення) у межах, передбачених 

затвердженим загальними зборами фiнансовим планом 

(бюджетом) Товариства, на суму меншу 10 (десять) вiдсоткiв 

сукупної вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй 

валютi, розрахований за курсом Нацiонального банку України, 

станом на 31 грудня року, що передує року вчинення 

вiдповiдного правочину; 

визначає умови та граничнi розмiри оплати працi працiвникiв 

Товариства, фiлiй та представництв, iнших вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства; 

приймає рiшення, що стосуються юридичних осiб, акцiонером 

(засновником, учасником) яких є Товариство, фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;  

здiйснює пiдготовку та попереднiй розгляд питань, що 

пiдлягають обговоренню на загальних зборах, в тому числi 

погоджує проекти рiшень загальних зборiв з таких питань,  

пiдготовку матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань. Це 

положення не обмежує право загальних зборiв приймати рiшення 

з питань, що вiднесенi до їх компетенцiї; 

готує та подає загальним зборам перелiк значних правочинiв для 

прийняття рiшення про їх вчинення; 

забезпечує виконання стратегiї дiяльностi Товариства, планiв та 

програм, затверджених загальними зборами; 

в межах компетенцiї, на пiдставi вiдповiдного рiшення загальних 

зборiв затверджує внутрiшнi документи, що регулюють питання 

дiяльностi Товариства; 

вирiшує всi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

належать до компетенцiї загальних зборiв 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 



Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
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 
так ні 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 ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 



Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

Статут Товариства; документи, що пiдтверджують права 

власностi на майно; рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства; протоколи правлiння Товариства; накази i 

розпорядження голови правлiння; протоколи засiдань ревiзiйної 

комiсiї Товариства; висновки ревiзiйної комiсiї та аудитора; рiчна 

фiнансова звiтнiсть; документи бухгалтерського облiку; 

документи, що подаються вiдповiдним державним органам; 

свiдоцтво про державну реєстрацiю випуску акцiй; особлива 

iнформацiя про товариства згiдно з вимогами законодавства; iншi 

документи передбаченi законодавством, статутом Товариства, 

внутрiшнiми положеннями, рiшеннями загальних зборiв та  

виконавчого органу. У Товариствi укладається колективний 

договiр на вiдповiдний перiод 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 



На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" 

20077720 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

330 723 968 0 Пiдстави виникнення обмежень 

вiдсутнi 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства визначається статутом 

Товариства.  Загальнi збори акцiонерiв призначають та звiльняють Голову та членiв правлiння 

Товариства, членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Головний бухгалтер Товариства призначається 

на посаду наказом голови правлiння Товариства. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб Товариства визначенi в статутi Товариства, Положеннi про 

правлiння, Положеннi про ревiзiйну комiсiю, трудовому контрактi мiж акцiонером та головою 

правлiння. Повноваження головного бухгалтера визначенi законодавством та посадовою 

iнструкцiєю головного бухгалтера 



 

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

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

цього пункту 

У вiдповiдностi до ч.3 ст. 40-1 Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" нами був перевiрений Звiт про корпоративне управлiння Компанiї. На основi 

виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас 

вважати, що Компанiя не дотримувалася в усiх суттєвих аспектах вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Також нами була перевiрена 

достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про 

цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку.  

 

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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 01001, Україна, 
Київська обл., Київ, 

Б. Хмельницького 6 

330 723 968 100 3 330 723 968 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 330 723 968 100 3 330 723 968 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 330 723 968 0,25 Вiдповiдно до законодавства та статуту Товариства 

Кожна акцiя надає Акцiонеру однакову сукупнiсть 

прав, включаючи такi права: брати участь в управлiннi 
Товариством, в тому числi шляхом формування органiв 

Товариства; отримувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства; отримувати частину прибутку Товариства 

в виглядi дивiдендiв; отримувати у разi лiквiдацiї 

Товариства частину його майна та/або вартостi такого 

майна; користуватися iншими правами у випадках та 

порядку, встановлених статутом та законодавством. 

Акцiонер зобов'язаний: дотримуватися статуту, 
внутрiшнiх документiв Товариства; виконувати 

рiшення загальних зборiв; виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, зокрема тi, що пов'язанi з 

майновою участю, оплачувати акцiї у розмiрi, порядку 

та засобами, передбаченими законодавством та 

статутом; не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

не використовувати для отримання конкурентних 
переваг iнформацiю, надану Товариством на вимогу 

Акцiонера; нести iншi обов'язки, визначенi статутом та 

законодавством 

 

Емiтент не здiйснював публiчну 

пропозицiю власних акцiй, акцiї не 

допускались до торгiв на фондовiй 
бiржi 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.02.2012 26/1/12 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв 
тафондового 

ринкуНацiональна 

комiсiя з цiнних 
паперiв тафондового 

ринкуНацiональна 

комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового 

ринку 

UA4000047716 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 330 723 9

68 

82 680 992 100 

Опис Протягом звiтного року торгiвля акцiями не здiйснювалась. Акцiї Товариства не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi  

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

09.02.2012 26/1/12 UA4000047716 330 723 968 82 680 992 330 723 968 0 0 

Опис: 

Акцiї, право голосу за якими обмежено або передано iншiй особi, вiдсутнi 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 11 573 570,51 0 3 114 810,5 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0,035 0 0,009 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 3 114 810,5 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

10.03.2020  03.04.2019  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

31.03.2020  21.05.2019  

Спосіб виплати дивідендів безпосереднь

о акцiонеру 

на 
банкiвський 

рахунок 

 безпосереднь

о акцiонеру 

на 
банкiвський 

рахунок 

 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

28.05.2019, 

1 000 000 

 
25.06.2020, 

2 114 810,5 

   

Опис Виплату адивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонеру Товариства, а саме 

направити суму таких дивiдендiв шляхом переказу на його банкiвський рахунок у 

строк з 01.04.2020 по 30.06.2020 року включно 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 153 088 510 271 0 0 153 088 510 271 

  будівлі та споруди 11 107 14 529 0 0 11 107 14 529 

  машини та обладнання 2 311 2 339 0 0 2 311 2 339 

  транспортні засоби 139 171 492 426 0 0 139 171 492 426 



  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 499 977 0 0 499 977 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 153 088 510 271 0 0 153 088 510 271 

Опис 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року становить 

524203 тис.грн.,знос - 13932 тис.грн. , ступiнь зносу - 2,66%. Змiни 

вартостi основних засобiв у звiтному перiодi вiдбулися за рахунок 
проведеної оцiнки основних засобiв (групи транспортнi засоби).  

Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

507 968 177 872 

Статутний капітал (тис.грн) 82 681 82 681 

Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

82 681 82 681 

Опис Чистi активи товариства в звiтному перiодi порiвняно з попереднiм роком збiльшились на 

330096 тис.грн 

Висновок Вартiсть чистих активiв товариства не менша вiд статутного капiталу. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 
боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 
коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 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 X 0 X X 



основі 

Інші зобов'язання та забезпечення X 11 348 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 11 348 X X 

Опис У фiнансових звiтах Товариства iнформацiя про зобов'язання i 
забезпечення представлена вiдповiдно до МСБО 37 

"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi 

активи". 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом 

на 31.12.19р. складала 151 тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 3230 

тис.грн.). 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

станом на 31.12.2019р складала 1081 тис .грн. (станом на 

31.12.18р. - 571 тис. грн.). 
 Кредиторська заборгованiсть за векселями виданими станом 

на 31.12.19р. у Товариствi не облiковувалася. 

Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами  станом 
на 31.12.19р. складала 2059 тис.грн. (станом на 31.12.18р. - 1968 

тис.грн.). 

Кредиторська заборгованiсть за поточними забезпеченнями  
станом на 31.12.19р. складала 6668 тис.грн. (станом на 

31.12.18р. - 6255 тис. грн.).  

 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товарситво з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕКА-Захiд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25070792 

Місцезнаходження 76000, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

Iвано-Франкiвськ, Шевченка б.9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

970/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.11.2016 

Міжміський код та телефон 0342505654 

Факс 0342505654 

Вид діяльності Код КВЕД 63.99 Надання iнших 
iнформацiйних послуг, н. в. i. у.;Код 

КВЕД 68.20 Надання в оренду й 

експлуатацiю власного чи 
орендованого нерухомого майна;Код 

КВЕД 71.12 Дiяльнiсть у сферi 

iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, 
надання послуг технiчного кон 

Опис Юридична особа надає Товариству 

послуги з оцiнювання майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товарситво з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "аудиторська фiрма 

"Промислова аудиторська Спiлка" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 



відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33100397 

Місцезнаходження 04655, Україна, Київська обл., Київ, 

Московський, б.23 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3464 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.09.2004 

Міжміський код та телефон 0445010313 

Факс 0445010313 

Вид діяльності Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 
консультування з питань 

оподаткування 

Опис Юридична особа надає Товариству 

аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Київ, 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ271447 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна служба спецiального зв'язку 

та захисту iнформацiї України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2015 

Міжміський код та телефон 0445910404 

Факс 0445910404 

Вид діяльності Код КВЕД 18.20 Тиражування звуко-, 

вiдеозаписiв i програмного 
забезпечення;Код КВЕД 62.01 

Комп'ютерне програмування;Код КВЕД 

62.02 Консультування з питань 
iнформатизацiї;Код КВЕД 62.09 Iнша 

дiяльнiсть у сферi iнформацiйних 

технологiй i комп'ютерних 

Опис Юридична особа надає Товариству 

послуги як професiйний учасник 

фондового ринку України 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "АРМА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21265671 

Місцезнаходження 03151, Україна, Київська обл., Київ, 

Смiлянська, б.10/31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 198882 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, щго здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.07.2013 

Міжміський код та телефон 0442307020 

Факс 0442307020 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя 

(основний);Код КВЕД 65.20 
ПерестрахуванняКод КВЕД 65.12 Iншi 

види страхування, крiм страхування 

життя (основний);Код КВЕД 65.20 
ПерестрахуванняКод КВЕД 65.12 Iншi 

види страхування, крiм 

Опис Юридична особа надає Товариству 
послуги: 

- обов'язкового страхування  

вiдповiдальностi   суб'єктiв  
перевезення  небезпечних  вантажiв на   

випадок   настання   негативних   

наслiдкiв   пiд  час  перевезення  
небезпечних вантажiв; 

- обов'язкового особистого 

страхування вiд нещасних 
випадкiв на транспортi (страхування 

водiїв) 

обов'язкового особистого страхування 
працiвникiв вiдомчої та мiсцевої 

-  пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин 
(команд) 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Провiдна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137 

Місцезнаходження 23510, Україна, Київська обл., Київ, 
Повiтрофлотський проспект, б.25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 594446 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, щго здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012 

Міжміський код та телефон 0442482817 

Факс 0442482817 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя 
(основний);Код КВЕД 65.20 

Перестрахування 

Опис Юридична особа надає Товариству 
послуги обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних 
засобiв 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" за ЄДРПОУ 00157842 

Територія Івано-Франківська область, м.Долина за КОАТУУ 2622010100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Вантажний залізничний транспорт за КВЕД 49.20 

Середня кількість працівників: 151 

Адреса, телефон: 77503 м. Долина, 3, 03477 2-53-10 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 248 207 

    первісна вартість 1001 476 581 

    накопичена амортизація 1002 ( 228 ) ( 374 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 921 8 214 

Основні засоби 1010 153 088 510 271 

    первісна вартість 1011 195 362 524 203 

    знос 1012 ( 42 274 ) ( 13 932 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

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 159 257 518 692 

    II. Оборотні активи    



Запаси 1100 19 042 20 443 

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 14 414 17 951 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 466 8 777 

    з бюджетом 1135 5 822 3 152 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 116 315 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5 093 20 421 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

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 393 444 

Усього за розділом II 1195 47 346 71 503 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 206 603 590 195 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 82 681 82 681 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 98 146 361 012 

Додатковий капітал 1410 17 737 17 737 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 752 1 064 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -21 444 45 474 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 177 872 507 968 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    



Відстрочені податкові зобов’язання 1500 15 203 70 879 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 15 203 70 879 

    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 3 230 151 

    розрахунками з бюджетом 1620 578 1 081 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 578 1 081 

    розрахунками зі страхування 1625 118 117 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 080 872 

    одержаними авансами 1635 1 968 2 059 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 6 255 6 668 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 299 400 

Усього за розділом IІІ 1695 13 528 11 348 

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 206 603 590 195 

 

Керівник    ВовкiвТ.Б. 
 

Головний бухгалтер   Бучко В.Ю. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" за ЄДРПОУ 00157842 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 217 471 176 017 

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 ( 138 797 ) ( 116 499 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 78 674 59 518 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 3 085 1 323 

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 ( 32 407 ) ( 28 031 ) 

Витрати на збут 2150 ( 743 ) ( 658 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 16 244 ) ( 13 153 ) 

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 32 365 18 999 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 45 097 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 152 ) ( 9 389 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 77 310 9 610 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 040 -3 380 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 70 270 6 230 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 320 643 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 320 643 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 57 702 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 262 941 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 333 211 6 230 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 35 902 14 568 

Витрати на оплату праці 2505 53 157 46 865 

Відрахування на соціальні заходи 2510 10 396 9 184 

Амортизація 2515 18 041 11 872 

Інші операційні витрати 2520 45 617 45 818 

Разом 2550 163 113 128 307 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    ВовкiвТ.Б. 
 

Головний бухгалтер   Бучко В.Ю. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" за ЄДРПОУ 00157842 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 77 310 0 9 610 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 18 041 Х 12 165 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 413 0 1 862 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 4 277 0 390 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 
грошових операцій 

3520 0 44 945 9 389 0 

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

Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 
активів  

3550 0 8 829 0 20 152 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 3560 0 2 593 1 367 0 



зобов'язань  

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань  

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 43 674 0 14 631 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 8 563 X 6 327 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 35 111 0 8 304 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 12 391 X 6 579 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 12 391 0 6 579 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 3310 0 Х 0 Х 



дочірньому підприємстві  

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 3 115 X 1 231 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві  

3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 3 115 0 1 231 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 19 605 0 494 0 

Залишок коштів на початок року  3405 5 093 Х 4 989 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів  

3410 0 4 277 0 390 

Залишок коштів на кінець року  3415 20 421 0 5 093 0 

 

Керівник    ВовкiвТ.Б. 
 

Головний бухгалтер   Бучко В.Ю. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство Акцiонерне товариство "Укрспецтрансгаз" за ЄДРПОУ 00157842 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 
прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 82 681 98 146 17 737 752 -21 444 0 0 177 872 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 82 681 98 146 17 737 752 -21 444 0 0 177 872 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 70 270 0 0 70 270 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 262 941 0 0 0 0 0 262 941 

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 -3 115 0 0 -3 115 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 312 -312 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 -75 0 0 75 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 262 866 0 312 66 918 0 0 330 096 

Залишок на кінець року  4300 82 681 361 012 17 737 1 064 45 474 0 0 507 968 

 

Керівник    ВовкiвТ.Б. 
 

Головний бухгалтер   Бучко В.Ю. 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Авдиторська 

фiрма "Промислова Аудиторська 

Спiлка" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33100397 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04073, м. Київ, проспект Степана 

Бандери, буд.23 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3464 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 347/8, дата: 29.06.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 453/19, дата: 20.12.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 27.01.2020, дата 

закінчення: 14.02.2020 

12 Дата аудиторського звіту 14.02.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

99 750,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Адресат: АТ "Укрспецтрансгаз"; 

                АТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"; 

                Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Думка 

 Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства "Укрспецтрансгаз" 

(надалi - Компанiя) (код за ЄДРПОУ 00157842, мiсцезнаходження: 77503, Iвано-Франкiвська 

обл., м.Долина, вул.Промислова, 3), що складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 

31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про змiни у 

власному капiталi, Звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, i 

примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий огляд суттєвих облiкових полiтик.  

 На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31.12.2019 року, її фiнансовi результати та 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 



стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

          Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї 

згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а 

також виконали iншi обов`язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими 

пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi 

думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Iнша iнформацiя  

 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва, але не є фiнансовою звiтнiстю та 

нашим звiтом аудитора щодо неї.  

 Наша думка аудитора щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю 

та ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.  

 У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 

ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 

мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на 

основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi 

потрiбно було б включати до звiту. 

           У вiдповiдностi до ч.3 ст. 40-1 Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-IV "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" нами був перевiрений Звiт про корпоративне управлiння 

Компанiї. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої 

уваги, щоб змусило нас вважати, що Компанiя не дотримувалася в усiх суттєвих аспектах 

вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок". Також нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми 

не висловлюємо нашу думку. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

 Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систем внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 

звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за 



процесом фiнансового звiтування Компанiї. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту 

аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 

проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, 

вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження 

та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжувати 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований час i обсяг проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоди, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 



такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

Основнi вiдомостi про Аудитора 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПРОМИСЛОВА 

АУДИТОРСЬКА СПIЛКА". 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 33100397. 

Мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 23. 

Дата проведення державної реєстрацiї: 19.08.2004 року.  

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

1 069 102 0000 000369. 

Номер реєстрацiї у  Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 3464, дата 

реєстрацiї 31.10.2018 року.  

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0702, видане на основi рiшення 

Аудиторської Палати України вiд 29.06.2017 року № 347/8, чинне до 31.12.2022 року. 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

" договiр на проведення аудиту - №453/19 вiд 20 грудня 2019 року; 

" дата початку проведення аудиту - 27 сiчня 2020 року; 

" дата закiнчення проведення аудиту - 14 лютого 2020 року. 

Керiвником групи з завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є 

Голубець Сергiй Миколайович, який має: 

" сертифiкат аудитора серiї "А" № 004647 вiд 18 травня 2001 року, номер реєстрацiї в 

Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100707; 

" диплом четвертого рiвня в областi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi IAB 

№157242-1 вiд 10.02.2016 року, виданий рiшенням Мiжнародної асоцiацiї бухгалтерiв;  

" диплом Iнституту сертифiкованих фiнансових менеджерiв ICFM DipIAS №IAS 11004 

вiд 25.04.2018 року. 

 

  

Керiвник групи з завдання                                    

Голубець С.М. 

 

 

 

Вiд iменi аудиторської фiрми: 

 

Директор ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Промислова Аудиторська Спiлка"                                                                     

Голубець С.М. 

 

 

 

Адреса Аудитора: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.23 

тел. (044) 501-03-13 

 

Складено "14" лютого 2020 року 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю АТ 

"Укрспецтрансгаз" (голова правлiння Вовкiв Т.Б., головний бухгалтер Бучко В.Ю.) (далi - 



менеджмент Товариства) стверджують, що рiчна фiнансова звiтнiсть АТ "Укрспецтрансгаз" 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. 

Послiдовнiсть управлiнських рiшень та дiй менеджменту Товариства щодо забезпечення 

стратегiчної адаптацiї пiдприємства до змiн зовнiшнього середовища на основi поетапної 

iдентифiкацiї та використання наявних (потенцiйних) можливостей пiдприємства та, як наслiдок, 

своєчасне та фахове виконання поставлених коротко- та середньострокових завдань i цiлей 

дозволяє Товариству в умовах напружених економiчних вiдносин вiдновлювати втраченi, 

утримувати зайнятi та здобувати новi ринковi позицiї. 

За погодження та пiд управлiнням осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну 

iнформацiю емiтента, здiйснюється iнвестицiйна дiяльнiсть, а показники фiнансово-економiчної 

стiйкостi вiдповiдають  нормативним значенням, що пiдтверджується аудиторським висновком.  

Товариство у повному обсязi виконує свої зобов?язання з поповнення Державного бюджету 

України. 

З метою захисту нацiональних iнтересiв України у енергетичнiй та транспортнiй сферi, прагнучи 

до забезпечення максимального використання державного майна (вагонiв-цистерн для 

перевезення скрапленого газу, тощо), враховуючи наявний досвiд в Українi по захисту 

нацiональних iнтересiв в особливий перiод, зважаючи на надзвичайну важливiсть iмпортних 

перевезень скрапленого газу в Україну та дiяльнiсть залiзничного транспорту, а також з метою 

недопущення сценарiю негативного розвитку кон'юктури даного сегменту ринку, що призведе до 

рiзкого зниження конкурентоспроможностi цього виду транспорту i, як наслiдку, зниження 

конкурентоспроможностi Товариства та його фiнансово-економiчних показникiв, менеджмент 

Товариства вживає необхiдних заходiв щодо врегулювання на мiжнародному рiвнi ситуацiї, що 

склалася на ринку iмпортних перевезень СВГ в Україну, та тарифної полiтики на внутрiшньому 

ринку перевезень СВГ. 

Менеджмент Товариства вважає, що забезпечення ефективного функцiонування пiдприємства i 

залiзничного транспорту, як такого, потребує не стiльки пiдвищення тарифiв на вантажнi 

перевезення, як розроблення та дотримання стратегiї, спрямованої на покращення  

конкурентоспроможностi залiзничних перевезень та надання послуг, залучення додаткових 

обсягiв залiзничних перевезень за рахунок впровадження нових логiстичних технологiй 

перевезень, пiдвищення якостi транспортних послуг, що вiдповiдають європейським  

стандартам. 

 

Опис основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикається Товариство у своїй господарськiй 

дiяльностi. 

 АТ "Укрспецтрансгаз" в своїй фiнансово-господарськiй дiяльностi схильне до цiнових 

ризикiв, ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв, якi виявленi ризик-контактами та 

систематизованi i консолiдованi в Анкетi для оцiнки ризикiв ризик-координатором Товариства, а 

саме: 

 

" Ризик "Падiння ефективностi бiзнес-моделi Товариства", драйверами якого є: 

- Ринок споживання послуг транспорту скрапленого газу залiзницею, якi надає Товариство, в 

Українi падає; 

- Недосконале державне регулювання цiноутворення на залiзничнi перевезення; 

- Застосована конвенцiя, яка фактично є вiдповiддю РФ на санкцiї України, застосованi згiдно з 

Указами Президента України вiд 17.10.16 №467/2016 ""Про рiшення Ради нацiональної безпеки i 

оборони України"" i вiд 16.09.16 № 549/2015 ""Про застосування персональних спецiальних 

економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй)"" до ряду пiдприємств РФ; 



- Граничний термiн експлуатацiї вагонiв-цистерн 40 рокiв; 

- З 01.01.2016 року наказом мiнiстерства транспорту РФ №382 вiд 25.12.2015 року внесено змiни 

в Правила експлуатацiї залiзничних дорiг РФ, якими заборонено використання у всiх видах 

сполучення вагонiв-цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газiв, щодо яких пiсля 

01.01.2016 року були проведенi роботи по продовженню термiну експлуатацiї; 

- Втрата ринку Росiї, Казахстану, недостатнє охоплення ринкiв ЄС; 

- Блокування бiлоруськими пiдприємствами-виробниками СВГ використання вагонiв-цистерн 

Товариства для експорту СВГ з Республiки Бiлорусь в Україну або транзитом через її територiю; 

- Складнiсть виходу на європейський ринок через iншi стандарти залiзничної колiї у ЄС; 

- Макроекономiчна нестабiльнiсть; 

- Брак ресурсного нацiоналiзму; 

- Невiдповiднiсть Новiй Енергетичнiй Стратегiї України до 2035 року, зокрема її пункту щодо 

створення  умов  для  зниження  залежностi вiд iмпортних надходжень на користь розширення 

i використання потужностей власного виробництва i диверсифiкацiї iмпорту (не бiльше 30% з 

одного джерела); 

- Загострення конкуренцiї з автомобiльним транспортом; 

- Стимулювання розвитку автотранспорту та iнфраструктури. 

При цьому без послуг Товариства неможливi: 

- перевалка СВГ з морських танкерiв; 

- iмпорт СВГ через захiднi кордони; 

- транспортування  залiзницею СВГ, виробленого на заводах Групи Нафтогаз. 

 

" Ризик "Висока волатильнiсть макроекономiчних показникiв", драйверами якого є: 

- Некоректнi прогнози макроекономiчних факторiв (курс нацiональної валюти, цiни 

закупiвлi iмпортованого газу, тариф на транзит газу, мiнiмальна заробiтна плата, розрахунки 

балансу надходжень та розподiл природного газу по Компанiї, залiзничний тариф на вантажнi 

перевезення, тариф на електроенергiю тощо). 

Управлiння ринкових дослiджень та аналiзу надає прогнози, базуючись на даних iнформацiйних 

систем (Bloomberg, ICIS, тощо) та на власних розрахунках. Також Компанiя використовує прогноз 

МВФ. Таким чином, драйвером ризику є ситуацiя, коли факт не спiвпадає з прогнозом. 

 

o Ризик "Фiнансових витрат внаслiдок неправомiрних рiшень контролюючих органiв", 

драйверами якого є: 

- Рiшення контролюючого органу (акти, протоколи перевiрок тощо); 

- Негативнi для Товариства рiшення судових органiв. 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

Вид інформації 



інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

03.04.2019 04.04.2019 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

02.08.2019 05.08.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


		00157842|2539803216|ВОВКІВ ТАРАС БОГДАНОВИЧ|"АТ ""Укрспецтрансгаз"""
	2020-04-29T12:51:13+0300
	UA
	ВОВКІВ ТАРАС БОГДАНОВИЧ
	ПІДТВЕРДЖУЮ


		00157842|АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"|"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"""
	2020-04-29T12:51:28+0300
	UA
	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСПЕЦТРАНСГАЗ"
	ПЕЧАТКА




