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 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    Кондратенко Iгор Iванович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 
 

I. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи  
"Лубнигаз" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05524713 
4. Місцезнаходження: 37503, Україна, Полтавська обл., . р-н, м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87 
5. Міжміський код, телефон та факс: 05361-62488, 05361-76958 
6. Адреса електронної пошти: admin@lubnygaz.com.ua 
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, протокол № 12/19 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 
установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 
DR/00001/APA 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

Річну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку 

  http://lubnygaz.pat.ua/emitents/reports 06.05.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента X 
8. Штрафні санкції щодо емітента X 
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) 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  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів X 
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
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  
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: 
Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась, не 
здiйснювалась, не виникала, не вiдбувалась, була вiдсутня 
 
4.Посада корпоративного секретаря вiдсутня  
 
5. Iнформацiя про рейтингове агество вiдсутня в зв'язку з тим, що в статутному капiталi 
пiдприємства не має державної частки, воно не має стратегiчного значення для економiки та 
безпеки держави, також не займає монопольне (домiнуюче) становище. 
 
6. Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. 
 
13. Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 
 
14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 
за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 



 
Iнформацiя  не надається, тому що  протягом звiтного перiоду змiна акцiонерiв, яким 
належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 
 
яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалась. 
 
15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй. 
 
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 
бiльшою, 
 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, оскiльки iнформацiї 
щодо власникiв фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 
 
товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або 
рiвною пороговому значенню пакета акцiй у Товариства немає. 
 
17. Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть 
публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 
бiржового реєстру: 
 
1) iнформацiя про випуски акцiй емiтента; 
 
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента; 
 
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 
 
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента; 
 
5) iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
 
6) iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду. 
 
 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається тому, що у звiтному перiодi випуск облiгацiй 
Товариство не здiйснювало. 
 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається тому, що у звiтному 
перiодi випуск будь яких цiнних паперiв Товариство не здiйснювало. 
 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається тому, що у звiтному перiодi випуск 
похiдних цiнних паперiв Товариство не здiйснювало.  
 
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, оскiльки у 
звiтному перiодi випуск боргових цiнних паперiв та забезпечення пiд випуск боргових цiнних 
 
паперiв Товариство не здiйснювало. 



 
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 
надається,оскiльки у звiтному перiодi придбання власних акцiй Товариство не здiйснювало 
 
 
 
18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва). 
 
 Звiт не  надається тому, що у звiтному перiодi Товариство емiсiю цiльових облiгацiй 
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 
(частини 
 
об'єкта) житлового будiвництва) не здiйснювало. 
 
19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 
такого емiтента. 
 
Iнформацiя  не надається тому, що працiвники не володiють iншими цiнними паперами 
Товариства 
 
окрiм, простих iменних акцiй ПАТ "Лубнигаз" . 
 
20. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 
вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента. 
 
Iнформацiя  не надається тому, що сумарна номiнальна вартiсть цiнних паперiв емiтента 
власниками яких є працiвники Товариства складає менше 0,1 вiдсотка 
 
розмiру статутного капiталу ПАТ "Лубнигаз". 
 
21. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 
таких цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя  не надається тому, що будь - якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 
Товариства, в тому числi необхiднiсть отримання вiд  iнших власникiв 
 
цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi. 
 
23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - вiдсутня, т.я 
дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались та не виплачувались. 
 
26. Iнформацiя вчинення значних правочинiв. 
 
Iнформацiя не надається, тому що у звiтному перiодi такi правочини не вчинялись 
 
27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
 
Iнформацiя не надається, тому що у звiтному перiодi такi правочини не вчинялись 



 
28. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. 
 
Iнформацiя не надається, тому що у звiтному перiодi такi правочини не вчинялись 
 
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається тому, що у 
 
звiтному перiодi Товариство не залучало поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 
 
 
 
33. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента. 
 
 У звiтному перiодi Товариством не укладались акцiонернi або корпоративнi договори з 
акцiонерами (учасниками) ПАТ "Лубнигаз" 
 
34. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 
осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 
 
Iнформацiя  не надається тому, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало емiсiю 
iпотечних облiгацiй. 
 
36. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй. 
 
37. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 
 
1) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 
 
2) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду; 
 
3) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; 
 
4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 
активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; 
 
5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 
якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року. 
 
Iнформацiя не надається, оскiльки у звiтному перiодi Товариством не вчинялись правочини якi 
були б пов'язанi з iпотечним покриттям. 



 
38. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 
якi включено до складу iпотечного покриття. 
 
 Iнформацiя не надається тому , що у звiтному перiодi Товариство не укладало договорiв 
(договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено 
 
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 
 
39. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - не надається тому, що у звiтному перiодi 
 
Товариство не здiйснювало випуск iпотечних сертифiкатiв. 
 
40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв -  не надається, оскiльки реєстру iпотечних 
активiв у Товариства немає. 
 
41. Основнi вiдомостi про ФОН -  не надаються, оскiльки Товариство у звiтному перiодi не 
створювало Фонд операцiй з нерухомiстю. 
 
42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не надається тому, що у звiтному перiодi 
Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. 
 
43. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не надається тому, що у звiтному 
перiодi 
 
Товариство не здiйснювало випуск сертифiкатiв ФОН. 
 
44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не надається тому, що у звiтному перiодi 
Товариство 
 
не здiйснювало розрахунок вартостi чистих активiв ФОН. 
 
45. Правила ФОН не надаються, оскiльки у звiтному перiоду Товариством правила ФОН не 
 
розроблялись. 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 
2. Скорочене найменування (за наявності) 
  
3. Дата проведення державної реєстрації 
 03.01.1995 
4. Територія (область) 
 Полтавська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 600799,5 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 25,000437 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 424 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 
 43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Полтавське ГРУ АТ КБ "Приватбанк", МФО 331401 
2) IBAN 
 UA 433314010000026003170395001 
3) поточний рахунок 
 UA 433314010000026003170395001 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 д/в, МФО д/в 
5) IBAN 
 д/в 
6) поточний рахунок 
 д/в 
 
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
строку дії 
ліцензії (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Господарська дiяльнiсть у 
будiвництвi, пов'язана iз 

створенням об'єктiв архiтектури 

182668 21.12.2012 Державна 
архiтектурно-будiвельна 

iнспекцiя України 

21.12.2017 

Опис 
Лiцензiя безстрокова. iнформацiя про безстроковiсть лiцензiї серiї АЕ 
№182668 розмiщена на веб-сайтi Держархбудiнспекцiї у роздiлi 
"реєстр виданих лiцензiй" (реєстрацiйний запис 2012127188 ) 

Виконання робiт та експлуатацiя 057.15.53 17.02.2015 Територiальне управлiння 16.02.2020 



устаткування пiдвищеної 
небезпеки 

держгiрпромнагляду 

Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї 
Розподiл природного, нафтового 
газу та газу (метану) вугiльних 

родовищ 

642481 16.04.2015 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг 

20.04.2020 

Опис 
Лiцензiя безстрокова. Переоформлена Постановою НКРЕКП №848 вiд 
29.06.2017 р.  

Надання послуг i виконання 
робiт протипожежного 

призначення 

593498 22.03.2012 Державна iнспекцiя 
техногенної безпеки України 

 

Опис Строк дiї - необмежений 
Виконання робiт пiдвищеної 

небезпеки 
057.15.53 17.02.2015 Державна служба гiрничого 

нагляду 
16.02.2020 

Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї дозволу 
Експлуатацiя устаткування 

пiдвищеної небезпеки 
056.15.53 17.02.2015 Державна служба гiрничого 

нагляду та промислової 
безпеки України 

16.02.2020 

Опис Емiтент планує продовжувати термiн дiї дозволу 
 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ТОВ "ТД "Лубнигаз" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 39581002 
4) Місцезнаходження 
 вул.Л.Толстого,87 м.Лубни, Полтавська обл.,37503 
5) Опис  
 На виконання вимог Закону України "Про функцiонування  ринку природного газу", 
щодо вiдокремлення та незалежностi лiцензiйної дiяльностi з постачання природного газу, з 
01.07.2015р.  постачання природного газу за регульованим тарифом здiйснює дочiрнє 
пiдприємство ТОВ "ТД "Лубнигаз". 
Основний вид дiяльностi: Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 
 ПАТ "Лубнигаз" є єдиним учасником ТОВ "ТД "Лубнигаз", доля власностi 100%,  до 
статутного фонду внесено 1 тис.грн., довгостроковi iнвестицiї. 
ТОВ "ТД "Лубнигаз" в свою чергу 02.03.2016року стало власником ТОВ "Укргаз ресурс", у 2017 
р. стало засновником ДП "Пирятинтеплопостачання". 
 
1) Найменування 
 ТОВ "Укргаз ресурс" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 39550325 
4) Місцезнаходження 
 37500, Полтавська обл., мiсто Лубни, вулиця Кононiвська, будинок 152 
5) Опис  
 ТОВ "ТД "Лубнигаз" з  02.03.2016року стало власником ТОВ "Укргаз ресурс". Доля 



власностi 100%. Р 
Розмiр статутного капiталу 400 тис.грн. 
 Основний вид дiяльностi: Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 
 
 
1) Найменування 
 ДП "Пирятинтеплопостачання" 
2) Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 41117227 
4) Місцезнаходження 
 Полтавська обл. м.Пирятин вул Пушкiна, 32 
5) Опис  
 ТОВ "ТД "Лубнигаз" у 2017 роцi стало засновником  ДП "Пирятинтеплопостачання". 
Доля власностi 100%.  
Розмiр статутного капiталу 300 тис.грн. 
 Основний вид дiяльностi: Постачання пари, гарячої води та кондицiонованого повiтря 
 
1) Найменування 
 ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 43173310 
4) Місцезнаходження 
 вул. Л. Толстого,87 м.Лубни, Полтавська  обл. 
5) Опис  
 АТ "Лубнигаз" в  2019 р. стало власником   ТОВ "Лубнигаз-Трейдинг"  Доля власностi 
100%.  
Розмiр статутного капiталу  50 тис.грн. 
 Основний вид дiяльностi: Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 
 
 



 
16. Судові справи емітента 

 
№ 
з/п 

Номер справи 
Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 
справи 

1 917/744/18 Господарський суд 
Полтавської областi 

АТ "Укртрансгаз" ПАТ "Лубнигаз" вiдсутня Про стягнення 2712143,80 грн. 
за послуги балансування 

природного газу 

завершено 

Опис: 
ВIДМОВЛЕНО ПОВНIСТЮ  в задоволеннi позовних вимог в сумi 2712143,80 грн. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено 
штрафну санкцію 

 Орган, який 
наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 
виконання 

1 №917/998/18, 
08.11.2018 

господарський суд 
Полтавської обл. 

штраф в розмiрi 
85145,93 грн. 

Сплачено в повному 
обсязi  02.04.2019 

Опис: 
  Штрафна санкцiя згiдно рiшення господарського суду (за позовом НАК "Нафтогаз України). Рiшення 
набуло законної сили 02.04.2019р. 
 

2 №917/1366/18, 
23.01.2019 

господарський суд 
Полтавської обл. 

штраф в розмiрi 
32837,88 грн. 

Сплачено в повному 
обсязi (платiжне 
доручення №493 вiд 
28.02.2019 р.) 

Опис: 
  Штрафна санкцiя згiдно рiшення господарського суду (за позовом Укртрансгаз). Рiшення набрало 
законної сили 14.02.2019 

 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
В липнi 1965 р. наказом Мiнiстра житлово- комунального господарства була створена Лубенська 
контора газового господарства в складi Тресту "Полтавагаз". В 1993 р. Лубенська контора 
газового господарства вiдокремилась вiд об'єднання "Полтавагаз" i стала державним 
пiдприємством. ВАТ "Лубнигаз" засноване вiдповiдно до наказу Державного комiтету України 
по нафтi i газу "Держкомнафтогаз" вiд 06.05.1994 р. №190 шляхом перетворення державного 
пiдприємства "Лубнигаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство, вiдповiдно до Указу Президента 
України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15.06.1993 р. №210/93. Рiшенням загальних 
зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р. змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз". Рiшенням загальних зборiв вiд 23.04.2020 р. змiнено 
тип товариства з публiчного на приватний та назву на  Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи "Лубнигаз".  
 
До складу ПАТ "Лубнигаз" крiм головного пiдприємства, яке розташовано у м. Лубни, входять  
пiдроздiли, що розташованi в адмiнiстративних районах в зонi обслуговування товарства: 
    - Пирятинський район газопостачання ; 
    - Гребiнкiвський район газопостачання; 
    - Оржицький район газопостачання. 
        Всi  пiдроздiли товариства мають капiтально побудованi виробничi бази, якi оснащенi 
вiдповiдним обладнанням та устаткуванням необхiдним для провадження господарської 
дiяльностi (розподiл природного газу та надання послуг з iнших видiв  дiяльностi). 
Змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства протягом звiтного перiоду не було 
       Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. 
 
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 за 2019 р. становить 408 чол., 
середньооблiкова  чисельнiсть працiвникiв , якi працюють за цивiльно-правовими договорами 
та сумiсникiв  - 16 чол.  Середня чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного 
робочого  дня - 5 чол. Фонд оплати працi за 2019 рiк - 36209,8 тис. грн., що становить 106,5 % 
до ФОП за 2018 рiк (34014,0 тис.грн. ).  
 
Протягом 2019 р. товариство дотримувалось вимог Закону щодо встановлення розмiру мiсячної 
тарифної ставки робiтника першого розряду на рiвнi не нижче 100 % прожиткового мiнiмуму, 
встановленого державою для працездатних осiб. 
 
Заборгованiсть з виплати заробiтної плати станом на 01.01.2020 р. вiдсутня. 
 
         Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 
потребам товариства. Одним iз прiоритетних напрямкiв кадрової полiтики є професiйне 
навчання кадрiв, спрямоване на пiдвищення якостi професiйного складу працiвникiв, 
забезпечення високої продуктивностi працi, конкурентноспроможностi на ринку працi. 
          У 2019 роцi пiдвищили квалiфiкацiю 76 працiвникiв  пiдприємства. З них 5 
працiвникiв  керiвного складу, 15 спецiалiстiв та 56 працiвникiв  робочих професiй , з них : 2-м 
робiтникам пiдвищено  тарифнi  розряди за результатами  перевiрки  знань атестацiйної  
комiсiї пiдприємства , 45 робiтникiв отримали  первинну спецiальнiсть слюсар з експлуатацiї та 
ремонту газового устаткування на базi  навчально- методичного центру "ЛВЗ "ПАТ 
"МОТОРСIЧ", 2  зварника пройшли чергову перiодичну атестацiю зварникiв пластмас  на базi  
ТОВ " Добротвiр"  м.Буча . Перепiдготовкою   охоплено 29 працiвникiв, з них 17 водiїв 
пройшли навчання  професiї слюсар з експлуатацiї та ремонту газового устаткування на  базi 
ТОВ "Науково-експертний центр "Форт плюс". 
        При прийомi на роботу пiдприємство надає прiоритет випускникам  Хорольского 
аграрного  коледжу, якi щорiчно проходять виробничу практику на базi нашого пiдприємства , 
та мають вiдповiдну  квалiфiкацiю  - технiк газового господарства  та слюсар з експлуатацiї 
газового устаткування .  
        Iнженерно-технiчний персонал пiдвищував  квалiфiкацiю та проходив перiодичне 
навчання  нормативно-правових  актiв з охорони працi в об'ємах  виконуваних  посадових  
обов'язкiв на базi   "ЛВЗ " ПАТ "МОТОРСIЧ", ТОВ "Науково-експертний  центр "Форт-плюс". 
        На заходи по навчанню за 2019 рiк  по пiдприємству витрачено 27,7 тис. грн. 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
Емiтент не належить до будь-яких 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 
Емiтент з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводить спiльної дiяльностi. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду 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 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" АТ 
"Лубнигаз" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання 
фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
      Бухгалтерський облiк Товариства ведеться за журнально-ордерною формою облiку у 
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" № 996-ХIУ вiд 16.07.1999р., Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, iнших 
нормативних актiв, що регламентують ведення бухгалтерського облiку . Данi по рахункам 
бухгалтерського облiку вiдповiдають даним синтетичного та аналiтичного облiку, головної 
книги, фiнансової звiтностi та пiдтверджуються первинними документами. 
Фiнансова звiтнiсть та консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовленi станом на 31.12.2019р. 
вiдповiдно МСФЗ. 
  Детально iнформацiя розкривається в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної до 
мiжнародних стандартiв". 
 
 
 
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  
Дiяльнiсть товариства  спрямована на забезпечення безаварiйного та безперебiйного розподiлу 
природного газу споживачам.   
На обслуговуваннi товариства знаходиться:   розподiльчих газопроводiв 2572,440 км, 
газопроводiв,- вводiв 1295,98 км, 124 ГРП, 322 ШРП, 252 СКЗ;  59312  квартир, газифiкованих 
природним газом, в яких встановлено 59045 лiчильникiв газу, що складає 99,5 %  вiд загальної 
кiлькостi газифiкованих квартир. 
Основнi послуги, якi надавало товариство у звiтному роцi: 
--транспортування природного газу розподiльними трубопроводами ( 108,9 млн. куб м на суму 
76172,4 тис.грн.);; 
- монтаж газових лiчильникiв в iснуючому житловому фондi та на новозбудованих об"єктах; 
-проведення своєчасної локалiзацiї та усунення аварiйних ситуацiй; 
-здiйснення ремонту та повiрки побутових i промислових газових лiчильникiв; 
- проведення технiчного обслуговування та ремонт газових мереж, споруд на них, газового 
обладнання;  
- видача технiчних умов на виконання проектної документацiї ; 
- врiзки та пуск газу у газову мережу;  
- виготовлення  проектної документацiї; 



-виконання робiт по додатковому монтажу, перемонтажу газового обладнання; 
-облiк газу по всiм категорiям споживачiв. 
Надання послуг по розподiлу природного газу має виражений сезонний характер. Сезонне 
споживання природного газу населенням i бюджетними установами, якi використовують бiльшу 
частину газу в опалювальний перiод, має великий вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть 
емiтента. 
 
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  
У 2015 роцi  iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi 
затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення  надiйностi та потужностi 
виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали  
6416,9 тис. грн. З них, на  виконання  договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. 
про надання на правi господарського вiдання  державного майна на його розвиток та 
вiдновлення направлено 3855,5 тис. грн. 
     У 2015 роцi  безоплатно отримано газопроводiв та споруд на них на суму 3944 тис. грн. 
Списано повнiстю зношених основних засобiв на суму 38 тис. грн. 
У 2016 роцi  iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi 
затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення  надiйностi та потужностi 
виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали  
7811,4 тис. грн. З них, на  виконання  договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013р. про 
надання на правi господарського вiдання  державного майна на його розвиток та вiдновлення 
направлено 4312,9 тис. грн. 
У 2016р. безоплатно отримано газопроводiв та споруд на них на суму 2409 тис. грн. Списано 
повнiстю зношених основних засобiв на суму 191тис. грн. 
У 2017 роцi iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi 
затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення надiйностi та потужностi 
виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали 
5775,4 тис. грн. З них, на виконання договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. про 
надання на правi господарського вiдання державного майна на його розвиток та вiдновлення 
направлено 4370,2 тис. грн. Вартiсть основних засобiв збiльшилась протягом звiтного перiоду на 
2974 тис.грн. Списано повнiстю зношених основних засобiв на суму 127 тис. грн. 
У 2018 роцi iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйними програмами, якi 
затверджуються НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення надiйностi та потужностi 
виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали 
4488,1 тис. грн. З них, на виконання договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. про 
надання на правi господарського вiдання державного майна на його розвиток та вiдновлення 
направлено 3326,65 тис. грн. Iнвестицiї товариства на покращення облiку природного газу, 
скорочення технологiчних втрат газу склали 2706,2 тис.грн. 
Вартiсть основних засобiв збiльшилась протягом звiтного перiоду на 10295 тис.грн. Списано 
повнiстю зношених основних засобiв на суму 412 тис. грн. 
У 2019 роцi iнвестицiї на капiтальнi вкладення (передбаченi Iнвестицiйною програмою, яка 
затверджується НКРЕКП) у розвиток виробництва, пiдвищення надiйностi та потужностi 
виробництва, покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу, склали 
4314,8 тис. грн. З них, на виконання договору з Мiненерговугiлля №31/38 вiд 26.03.2013 р. про 
надання на правi господарського вiдання державного майна на його розвиток та вiдновлення 
направлено 3536,76 тис. грн. Iнвестицiї товариства на покращення облiку природного газу, 
скорочення технологiчних втрат газу склали 2706,3 тис.грн. 
 



Придбання основних засобiв та iнвестицiї товариство здiйснює вiдповiдно до затверджених 
НКРЕКП iнвестицiйних програм. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення 
Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
МСБО 16 "Основнi засоби". 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного 
використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду 
iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 
Встановлена  межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрах, що 
вiдповiдають вимогам податкового законодавства.  
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 
за окремими групами: 
 
Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї 
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний 
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний 
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний 
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний 
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний 
  
Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi 
власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх 
створення. 
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 
перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв 
капiталiзуються.  
Станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського 
облiку 7 "Основнi засоби, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 
2000 року № 92 зi змiнами i доповненнями та пункту 1.2.6 Наказу про облiкову полiтику ПАТ 
"Лубнигаз" проведено дооцiнку  всiх об'єктiв групи основних засобiв "Будинки, споруди та 
передавальнi пристрої". Для проведення дооцiнки основних засобiв пiдприємством було 
залучено фахiвця по проведенню експертної оцiнки основних засобiв. В результатi здiйснена 
дооцiнка групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої",  в тому числi 
державного майна, що не пiдлягає приватизацiї та  знаходилось у користуваннi товариства 
вiдповiдно договору, укладеного з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" 
(дiяв до 25.03.2013р.). Загальна сума дооцiнки склала 55 251 тис.грн. в тому числi держмайна - 
47 839 тис. грн. 
 Основнi засоби Компанiї облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно 
до МСБО 16 "Основнi засоби". 
Основними засобами визнаються матерiальнi активи Компанiї, очiкуваний строк корисного 
використання яких бiльш одного року та якi використовуються у виробництвi, здачi в оренду 
iншим компанiям чи для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. 
Встановлена  межа суттєвостi, вiдносно визнання основних засобiв, у розмiрi 6000,00 грн. (без 



врахування ПДВ).  
Основнi засоби Компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються 
за окремими групами: 
 
Група основних засобiв Строк корисного використання Метод нарахування амортизацiї 
Будiвлi та споруди 30-50 рокiв Прямолiнiйний 
Машини та обладнання 5-15 рокiв Прямолiнiйний 
Транспортнi засоби 5-10 рокiв Прямолiнiйний 
Комп'ютерна та офiсна технiка 3-5 рокiв Прямолiнiйний 
Меблi 4-7 рокiв Прямолiнiйний 
  
Компанiя використовує метод оцiнки основних засобiв за iсторичною вартiстю. Виготовленi 
власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх 
створення. 
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати 
перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих полiпшень та модернiзацiй основних засобiв 
капiталiзуються.  
     Мiж ПАТ "Лубнигаз" та Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України 
укладено договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке 
використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, 
облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може 
бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, який дiє до моменту вiдчудження майна з 
державної власностi. 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
-Змiни законодавства та його неврегульованiсть вiдносно дiяльностi пiдприємств нафтогазового 
комплексу; 
-Невiдповiднiсть тарифiв на транспортування  природного газу, затверджених НКРЕКП 
України економiчно обгрунтованим витратам пiдприємства по обслуговуванню систем 
газопостачання; 
-Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї; 
-Рiст цiн, низька платоспроможнiсть населення; 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Фiнансування дiяльностi товариства  залежить вiд державного регулювання. Основним i 
єдиним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем 
газопостачання , стабiльної роботи товариства є тарифна виручка вiд надання послуг по 
розподiлу   природного газу споживачам, яка склала 92% в загальних доходах АТ за 2019 р.. 
Дiючi тарифи по наданню послуг по транспортуванню  природного газу  не є достатнiми ,не 
вiдшкодовують економiчно обгрунтованих витрат пiдприємства на обслуговування систем 
газопостачання. Так, витрати на оплату газу на виробничо-технологiчнi потреби на 2019 р. були 
передбаченi товариству на рiвнi 80% вiд необхiдних . Несвоєчасне встановлення НКРЕКП 
компенсацiй недоотриманої тарифної виручки призводить до нарахування товариству штрафних 
санкцiй постачальниками природного газу, кошти на оплату яких у товариства вiдсутнi. Тому  
Товариство постiйно знаходиться у складному фiнансовому станi. 
Основнi напрямки  дiяльностi пiдприємства : безперебiйний та безаварiйний розподiл газу для 
всiх категорiй споживачiв,  покращення матерiально-технiчної бази пiдприємства, формування 
системи облiку i управлiння процесом розподiлу природного газу, покращення стану  охорони 



працi ,   капiтальний ремонт та розвиток газових мереж та споруд. 
 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
За звiтний перiод усi укладенi договори в частинi зобов"язань АТ "Лубнигаз" виконанi. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
В умовах нестабiльної ситуацiї, кардинальних змiн в сферi газопостачання, розподiлу та 
транспортування природного газу, обумовлених прийняттям Закону України "Про ринок 
природного газу" планувати дiяльнiсть товариства навiть на найближчий час неможливо. 
 Для полiпшення фiнансового стану товариства та забезпечення рентабельної роботи необхiдно : 
затвердити тариф на послуги з розподiлу природного газу, який покривав би в повному обсязi 
витрати для утримання газотранспортної системи в надiйному станi; встановити залежнiсть  
тарифної виручки не вiд обсягiв надання послуг, якi щорiчно зменшуються , а вiд  необхiдного 
обсягу виконання робiт, який залежить вiд протяжностi газопроводiв та кiлькостi споруд на них, 
кiлькостi газифiкованих квартир та iн.. об"єктiв.   
Розмiр тарифу для пiдприємства не переглядався з 2016 р. 
На 2020 рiк товариство планує наступнi заходи згiдно Плану розвитку газорозподiльного 
пiдприємства , а саме: 
реконструкцiя ШРП - 29 од 
реконструкцiя ГРП - 3 од. 
замiна засувок - 23 шт. 
замiна лiчильникiв -2818 од. 
реконструкцiя СКЗ - 16 од. 
придбання спецтехнiки - 4 шт. 
 
Розвиток нових напрямкiв дiяльностi. Розширення асортименту надання конкурентоспроможних 
послуг. Оптимiзацiя витрат. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Кошти на дослiдження та розробки у звiтному перiодi пiдприємством не видiлялись. 
 
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 
Товариство забезпечує безперебiйний та безаварiйний розподiл природного газу всiм категорiям 
споживачiв в зонi дiяльностi АТ "Лубнигаз".  Для забезпечення надiйної, безаварiйної 
експлуатацiї систем газопостачання товариство розробляє iнвестицiйну програму, яка включає 
капiтальний ремонт, реконструкцiю та модернiзацiю державного та власного майна, 
встановлення та замiну вузлiв облiку газу у споживачiв. 
станом на 31.12.2019 р. в товариствi знаходяться на балансi: 
2572,440 км газопроводiв 
124 газорегуляторних пунктiв 
322 шафових газорегуляторних пунктiв 
252 станцiї катодного захисту 



10642 будинкових регуляторiв тиску 
рiвень захисту газопроводiв вiд корозiї складає 78,0%, рiвень газифiкацiїприродним газом 
складає 97% вiдносно кiлькостi квартир та iндивiдуальних будинкiв. 
Всього газифiковано природним газом 192 населених пункти ( в т.ч. 187 сiл, 2 смт та 3 мiста) 
 
За результатами роботи АТ "Лубнигаз" за 2019 рiк 
отримано дохiд - 82825 тис. грн. 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 109265 тис.грн. 
валовий збиток 26440 тис.грн. 
адмiнiстративнi витрати- 12414 тис.грн. 
Всього за результатами фiнансово-господарської дiяльностi отримано прибуток 108 тис.грн. 
 
 
 
 
 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 
Заступник голови Наглядової ради 

Секретар наглядової ради 
Члени Наглядової ради  -2 чол. 

Бородiн Костянтин Васильович - голова 
НР 

Тарашевський Владислав 
Станiславович - заступник голови НР 
Зубарев Дмитро Юрiйович - секретар 

НР 
Турчанiнов Кирило Володимирович - 

член НР 
Загороднiй Роман Васильович - член 

НР    
Дирекцiя Генеральний директор 

Секретар дирекцiї 
Члени дирекцiї 

Кондратенко Iгор Iванович - 
Гендиректор 

Ярмош Оксана Анатолiївна - секретар 
Дроздова Наталiя Iванiвна - член 

дирекцiї 
Бойчук Андрiй Михайлович - член 

дирекцiї 
Митяй Тетяна Миколаївна - член 

дирекцiї  
Дунiн Максим Павлович - член 

дирекцiї (припинено повноваження  
02.12.2019 р. згiдно поданої заяви)  

Загальнi збори - 
вищий орган 
управлiння 

товариством 

Акцiонери товариства, якi 
облiковуються в депозитарнiй системi 
та  мають право на участь у загальних 

зборах 

Акцiонери АТ "Лубнигаз", якi згiдно 
передiку акцiонерiв, що   складається 
станом на 24 годину за три робочих днi 
до дня проведення зборiв, мають право 

на участь у загальних зборах. 
 



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

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

народ
ження 

Освіта 
Стаж 

роботи 
(років) 

Найменування 
підприємства, 

ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, 

яку займав 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор Кондратенко Iгор Iванович 1968 
Вища, 

Ставропольський 
iнститут 

30 

ТОВ "ТД "Лубнигаз", 
39581002, Посади, якi 

обiймала особа протягом 
останнiх п"яти рокiв: 

04.02.2013-25.06.2015 - заст 
нач СКВГС ПАТ Лубнигаз 

26.06.2015-07.11.2018 
директор ТОВ "ТД 

"Лубнигаз" 
 

08.11.2018, 
один  рiк 

Опис: 
Посадова особа - переобраний рiшенням Наглядової ради (протокол №6/19 вiд 06.11.2019р.) строком до 30.04.2020 року. . Посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надала.  Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду 
отримує згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

2 

Член дирекцiї, 
головний бухгалтер 

Дроздова Наталiя Iванiвна 1956 

Вища, Харкiвський 
iнститут iнженерiв 

мiського 
господарства 

40 
ПАТ "Лубнигаз", 05524713, з 
1997р. -головний бухгалтер 

ПАТ "Лубнигаз" 

12.11.2018, 
три роки 

Опис: 
Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. . Посадова особа згоди на розкриття паспортних 
даних не надала.  Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно 
Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

3 

Член дирекцiї Бойчук Андрiй Михайлович 1974 

Вища, 
Iвано-Франкiвський 

Державний 
технiчний 

унiверситет нафти та 
газу 

30 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, з 
2009 р.-  начальник 

виробничо-технiчного вiддiлу 
ПАТ "Лубнигаз" 

12.11.2018, 
три роки 

Опис: 
Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала.  Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення 



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

4 

Член дирекцiї Митяй Тетяна Миколаївна 1968 
Вища, Полтавський 
сiльськогосподарськ

ий iнститут 
36 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, з 
2007р. - начальник 

планово-економiчного 
вiддiлу ПАТ "Лубнигаз" 

12.11.2018, 
три роки 

Опис: 
Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала.  Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення 
про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

5 

Член дирекцiї Ярмош Оксана Анатолiївна 1973 

Вища, Київський 
Нацiональний 

авiацiйний 
унiверситет 

29 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, 
Економiст  ПАТ "Лубнигаз",   
2013 року- начальник служби 

по управлiнню персоналом 
ПАТ "Лубнигаз" 

12.11.2018, 
три роки 

Опис: 
Змiн в персональному складi щодо даної посадової особи протягом звiтного перiоду не було.. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних 
не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримує згiдно Положення 
про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

6 

Голова наглядової ради 
Бородiн Костянтин 

Васильович, акцiонер 
1973 

Вища, 
Iвано-Франкiвський 

технiчний 
унiверситет нафти та 

газу 

23 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, 
Заступник Директора 

департаменту Мiнiстерства 
енергетики та вугiльної 
промисловостi України. 

23.04.2019, 
три роки 

Опис: 
Посадова особа- акцiонер переобрана на загальних зборах акцiонерiв  23.04.2019р. (протокол №23) термiном  на 3 роки.  .  Повноваження 
посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та 
укладеного  договору. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

7 

Член наглядової ради 
Загороднiй Роман 

Васильович, представник 
акцiонера 

1969 
Вища, Київський 

iнститут iнженерiв 
цивiльної авiацiї 

28 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, 
Директор департаменту 

майнових та корпоративних 
вiдносин НАК "Нафтогаз 

України". 

23.04.2019, 
три роки 

Опис: 
Представник акцiонера - юридичної особи  ТОВ "Фiнансова компанiя "Фiнлекс-Iнвест", що володiє 25,9996 % акцiй  в статутному капiталi 
товариства.  
Посадова особа  переобрана на загальних зборах акцiонерiв  23.04.2019р. (протокол №23) термiном  на 3 роки.   Повноваження посадової особи 
визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного  
договору. Згоди на розкриття паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



злочини не має. 

8 

Член наглядової ради 
Зубарев Дмитро Юрiйович, 

представник акцiонера 
1967 

Вища, Київське вище 
вiйськове 

iнженерно-технiчне 
училище 

32 
ПАТ "Лубнигаз", 05524713, 

Директор ТОВ "Укртекiмпекс 
комунiкейшн". 

23.04.2019, 
три роки 

Опис: 
Посадова особа- представник акцiонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖI РЕСОРСЕЗ ЛТД ( 25,0756 % у СК) . Посадова особа  переобрана на загальних 
зборах акцiонерiв  23.04.2019р. (протокол №23) термiном  на 3 роки.   Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та 
Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного договору. Згоди на розкриття 
паспортних даних посадової особи не отримано. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

9 

Член наглядової ради 
Турчанiнов Кирило 

Володимирович, 
представник акцiонера 

1968 

Вища, 
Українсько-фiнський 

iнститут 
менеджменту i 

бiзнесу 

30 

НАК "Нафтогаз України", 
20077720, Начальник вiддiлу 

корпоративних прав НАК 
"Нафтогаз України" 

23.04.2019, 
три роки 

Опис: 
Представник НАК "Нафтогаз України", що володiє 25% акцiй в статутному капiталi товариства. Повноваження  представника по дорученню 
Посадова особа  переобрана на загальних зборах акцiонерiв  23.04.2019р. (протокол №23) термiном  на 3 роки.  . Повноваження посадової особи 
визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та укладеного  
договору. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

10 

Член наглядової ради 
Тарашевський Владислав 

Станiславович представник 
акцiонера 

1948 
Вища, Запорiжський 

iндустрiальний 
iнститут 

45 

ПАТ "Лубнигаз", 05524713, 
директор Департаменту 

облiку газу та нафти НАК 
"Нафтогаз України" 

23.04.2019, 
три роки 

Опис: 
Представник акцiонера - юридичної особи ГРIН ЕНЕРДЖI КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД, що володiє 19,474050 % акцiй  в статутному капiталi 
товариства.  
Посадова особа    переобрана на загальних зборах акцiонерiв  23.04.2019р. (протокол №23) термiном  на 3 роки.  . Повноваження посадової 
особи визначенi Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагороду отримує згiдно Положення про Наглядову раду та 
укладеного  договору. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

11 

Член дирекцiї Дунiн Максим Павлович 1982 Вища 15 
з 11.2017 р. - радник 

Генерального директора АТ 
"Лубнигаз" 

12.11.2018, 
три роки 

Опис: 
Посадова особа звiльнена  з членiв дирекцiї 29.11.2019р. згiдно поданої заяви та наказу №147 вiд 29.11.2019 р.. Посадова особа згоди на розкриття 
паспортних даних не надала. Повноваження посадової особи визначенi Статутом товариства та Положенням про дирекцiю. Винагороду отримувала 
згiдно Положення про дирекцiю. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 
юридичної особи  

 
Кількість 

акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Генеральний директор Кондратенко Iгор Iванович 0 0 0 0 
Член дирекцiї, головний 
бухгалтер 

Дроздова Наталiя Iванiвна 0 0 0 0 

Член дирекцiї Бойчук Андрiй Михайлович 0 0 0 0 
Член дирекцiї Митяй Тетяна Миколаївна 0 0 0 0 
Член дирекцiї Ярмош Оксана Анатолiївна 0 0 0 0 
Голова наглядової ради Бородiн Костянтин Васильович 14 0,003495 14 0 
Член наглядової ради Загороднiй Роман Васильович 0 0 0 0 
Член наглядової ради Зубарев Дмитро Юрiйович 1 0,00025 1 0 
Член наглядової ради Турчанiнов Кирило Володимирович 0 0 0 0 
Член наглядової ради Тарашевський Владислав Станiславович 1 0,00025 1 0 
Член дирекцiї Дунiн Максим Павлович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Посадовими особами органiв Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, 
Генеральний директор та члени дирекцiї. 
Члени Наглядової ради  обираються Загальними зборами. Голова Наглядової ради, Генеральний 
директор та члени дирекцiї  обираються Наглядовою радою.  
В разi звiльнення посадових осiб виплата компенсацiй передбачена  при достроковому 
звiльненнi Генерального директора  в розмiрi двох середньомiсячних заробiтних плат. 



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) 

Державний комiтет по нафтi i 
газу (засновник) 

д/н 
д/н, Україна, д/н р-н, Комiтет 

лiквiдовано, д/н 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

  

Усього 0 
 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
АТ "Лубнигаз" здiйснює розподiл природного газу всiм категорiям споживачiв на територiї 
здiйснення лiцензованої дiяльностi, а саме м.Лубни, м. Пирятин, м.Гребiнка , смт Оржиця  та 
Лубенський , Пирятинський, Гребiнкiвський та Оржицький  райони Полтавської областi.     
  Фiнансування дiяльностi товариства залежить вiд державного регулювання. Основним i 
єдиним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем 
газопостачання, стабiльної роботи товариства є тарифна виручка вiд надання послуг по 
розподiлу газу споживачам, яка складає 92% в загальних доходах ПАТ. Дiючий  протягом 2019 
р.  тариф по наданню послуг розподiлу не є достатнiм, не вiдшкодовує економiчно 
обгрунтованих витрат пiдприємства на обслуговування систем газопостачання. Тариф на 
послуги розподiлу був затверджений НКРЕКП 28.12.2016 р. i на протязi 2017-2019 р.р. не 
переглядався. В той же час витрати пiдприємства значно зросли внаслiдок зростання цiни на 
природний газ для виробничо- технологiчних потреб, цiн на паливно-мастильнi матерiали, 
електроенергiю та iн. матерiали, зростання розмiру мiнiмальної заробiтної плати. 
     Для полiпшення фiнансового стану товариства необхiдно затвердження НКРЕКП тарифу на 
послуги розподiлу природного газу, який покривав би  в повному  обсязi витрати для 
утримання газорозподiльної системи в надiйному станi.  
 
2. Інформація про розвиток емітента 
До складу АТ "Лубнигаз" крiм головного пiдприємства, яке розташовано у м.Лубни входять 
пiдроздiли, що розташованi в адмiнiстративних районах в зонi обслуговування Товариства : 
- Пирятинський район газопостачання ; 
Гребiнкiвський  район газопостачання ; 
- Оржицький район газопостачання . 
       Всi пiдроздiли Товариства мають виробничi бази, якi оснащенi вiдповiдним обладнанням 
та устаткуванням, необхiдним для провадження господарської дiяльностi. 
      Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. 
       Дiяльнiсть товариства спрямована на забезпечення безаварiйного та безперебiйного 



розподiлу природного газу споживачам. 
              На обслуговуваннi товариства знаходиться : 
Розподiльних газопроводiв - 2572,440 км 
Газопроводiв-вводiв  - 1297,948 км 
Газорегуляторних пунктiв - 124 шт. 
Шафових газорозподiьних пунктiв - 322 шт. 
СКЗ -252 шт. 
Газифiкованих квартир - 59312, в яких   встановлено 59045 лiчильникiв (99,5%). 
 
        У 2019 роцi Товариством надано послуг по розподiлу природного газу в обсязi 108,942 
млн. куб м. , що складає 77,8 % вiд обсягу передбаченого тарифом на розподiл. 
        Надання послуг по розподiлу природного газу має виражений сезонний характер. 
Сезонне споживання природного газу населенням , пiдприємствами теплокомуненергетики, 
бюджетними установами та органiзацiями має великий вплив на фiнансово-господарську 
дiльнiсть емiтента. 
 
       Чистий дохiд вiд виконання робiт та надання послуг  у 2019 роцi склав 82825 тис. грн., 
що на 15,9% менше за аналогiчний перiод попереднього року (98538 тис.грн.), в т.ч. вiд надання 
послуг розподiлу природного газу - 76173 тис. грн., вiд iншої дiяльностi (видача технiчних умов, 
проектнi роботи, технiчне обслуговування за договорами, газифiкацiя, пусконалагоджувальнi 
роботи)  -6652 тис. грн.  Iншi операцiйнi доходи склали 37577 тис. грн. Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї (з врахуванням адмiнiстративних витрат) зменшилась на 9,6 % у 
порiвняннi з минулим роком та склала за 2019 рiк 121679 тис. грн. (2018 р. - 134587 тис.грн.) 
Iншi операцiйнi витрати - 2878 тис.грн. 
 
Середньомiсячна заробiтна плата у 2019 роцi збiльшилась на 10,3% в порiвняннi з 2018 роком та 
склала 7116,7 грн. (2018 р. - 6454,0 грн.).  
 
 
 
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: 
АТ "Лубнигаз" у 2019 р. не укладало деривативiв та не вчиняло 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 
АТ "Лубнигаз" у 2019 р. не здiйснювало страхування фiнансових ризикiв 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Основними факторами, якi впливають на результати дiяльностi АТ "Лубнигаз" є : 
- постiйне зниження обсягiв розподiлу природного газу та недоотримання внаслiдок цього 
тарифної виручки; 
- складнiсть та довготривалiсть процедури перегляду тарифу на послуги розподiлу природного 
газу ; 
- сезоннiсть надання послуг по розподiлу та вiдповiдно надходження грошових коштiв ; 
- невiдповiднiсть фактичної цiни газу , який використовується пiдприємством для технологiчних 
потреб  цiнi газу на данi потреби, яка передбачена  Основними факторами, якi впливають на 



результати дiяльностi АТ "Лубнигаз" є : 
- постiйне зниження обсягiв розподiлу природного газу та недоотримання внаслiдок цього 
тарифної виручки; 
- складнiсть та довготривалiсть процедури перегляду тарифу на послуги розподiлу природного 
газу ; 
- сезоннiсть надання послуг по розподiлу та вiдповiдно надходження грошових коштiв ; 
- невiдповiднiсть фактичної цiни газу , який використовується пiдприємством для технологiчних 
потреб  цiнi газу на данi потреби, яка передбачена  тарифом. 
 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння Товариством не затверджувався. У зв"язку з цим, 
посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не наводиться 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Iншi кодекси корпоративного управлiння не використовуються, оскiльки вони мають 
рекомендацiйний характер та розрахованi на добровiльне використання.  
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не 
застосовується. 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 
т.я. Товариство не затверджувало власний кодекс корпоративного управлiння та не користується 
кодексами корпоративного управлiння  iнших пiдприємств чи об"єднань. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  
Дата проведення 23.04.2019 

Кворум зборів 99,89 
Опис Питання, що розглядались на Загальних зборах : 

1.Обрання   лiчильної комiсiї Загальних зборiв  Товариства. 
 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв  товариства. 
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв  товариства. 
4.Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2018 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради  
товариства. 
5.Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 



2018 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства. 
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 р.  Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  товариства. 
7. Розгляд звiту та висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду 
8.Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi товариства за 2018 рiк. 
9. Розподiл прибутку товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2018 
р. 
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2019 рiк. 
11. Про змiну типу та найменування Товариства 
12. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї 
13. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову 
раду,  Дирекцiю та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у 
новiй редакцiї 
14. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради товариства.            
15. Про обрання  членiв Наглядової ради товариства. 
16.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться  з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на його пiдписання вiд iменi товариства. 
17. Затвердження вчинених товариством у 2018 р. значних правочинiв. 
18.Про попереднє надання  згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 
19. Про припинення повноважень голови та членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства 
20. Про обрання  членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства 
21. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на їх пiдписання вiд iменi Товариства 
22. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства 
 
Пропозицiй  до  перелiку питань порядку денного рiчних зборiв акцiонери не 
надавали. 
 
Прийнятi на загальних зборах акцiонерiв рiшення: 
1.Обрання   лiчильної комiсiї Загальних зборiв  Товариства. 
Рiшення : Обрати з числа працiвникiв ПАТ "Лубнигаз"  лiчильну комiсiю 
загальних зборiв в наступному  складi : 
    - Барсукова Ганна Василiвна - голова лiчильної комiсiї; 
    - Ропан Наталiя Вiталiївна - член лiчильної комiсiї; 
   -  Рибалко Валентина Михайлiвна - член лiчильної комiсiї 
 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв  товариства. 
Рiшення : обрати головою загальних зборiв Кондратенка Iгоря Iвановича, 
секретарем - Лук'янову Юлiю Володимирiвну; 
3.Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборiв  товариства. 
Рiшення : затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборiв;  
4.Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2018 рiк. Прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради  
товариства. 
Рiшення : затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 р. та визнати 
роботу Наглядової ради задовiльною; 
5.Звiт Дирекцiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 
2018 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Дирекцiї товариства. 
Рiшення: затвердити звiт Дирекцiї за результатами фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства  за 2018 рiк  та визнати роботу Дирекцiї задовiльною; 
6.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї товариства за 2018 р.  Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї  товариства. 



Рiшення : затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018р. та визнати 
роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною; 
7. Розгляд звiту та висновкiв зовнiшньої аудиторської фiрми та прийняття 
рiшення за наслiдками його розгляду 
Рiшення : Прийняти до вiдома звiт та висновки зовнiшнього незалежного 
аудитора ТОВ "Сiчень-Аудит" (iдентифiкацiйний код - 32996030) про результати 
аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк. 
8.Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi товариства за 2018 рiк. 
Рiшення : затвердити рiчний  звiт та фiнансову звiтнiсть товариства   за 2018р.; 
9. Розподiл прибутку товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2018 
р. 
Рiшення :   
1. У зв"язку з вiдсутнiстю  чистого прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 
2018 р.  дивiденди не нараховувати.  
 2. Покриття збиткiв, отриманих за пiдсумками роботи Товариства у 2018 р., 
проводити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. 
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2019 рiк. 
Рiшення:затвердити основнi напрямки  дiяльностi Товариства на 2019 рiк; 
1.Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 
2.Виконання затвердженої iнвестицiйної програми; 
3.Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання; 
4.Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду; 
5.Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу; 
 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, 
спорудах та приладах    облiку. 
11. Про змiну типу та найменування Товариства 
Рiшення: 
1. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство. 
2. Змiнити найменування Товариства з Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз" на Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи "Лубнигаз", скорочене найменування ПАТ "Лубнигаз" 
на АТ "Лубнигаз". 
3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його 
обов'язки  (з правом передоручення iншим особам) у порядку, встановленому 
чинним законодавством України, здiйснити дiї та вжити всiх iнших необхiдних 
заходiв, пов'язаних зi змiною найменування Товариства. 
12. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження 
його в новiй редакцiї 
Рiшення: 
1. Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут 
Товариства в новiй редакцiї 
2.Уповноважити голову та секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати 
Статут Товариства в новiй редакцiї, затверджений цими Загальними зборами 
Товариства. 
 3.Доручити Генеральному директору Товариства або особi, що виконує його 
обов'язки (з правом    передоручення iншим особам) здiйснити державну 
реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затверджену цими Загальними 
зборами Товариства. 
13. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, Наглядову 
раду,  Дирекцiю та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження їх у 
новiй редакцiї 
Рiшення: 
1.Внести змiни та доповнення до Положення про Загальнi збори, Наглядову раду,  
Дирекцiю та Ревiзiйну комiсiю Товариства та затвердити Положення про Загальнi 



збори, Наглядову раду,  Дирекцiю та Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй 
редакцiї. 
 2.Уповноважити голову та секретаря Загальних зборiв Товариства пiдписати 
Положення, затвердженi цими Загальними зборами Товариства, в новiй редакцiї. 
14. Про припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради 
товариства. 
Рiшення :  
1.Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради товариства: 
     Голови наглядової ради - Бородiна К. В. 
     Членiв Наглядової ради : Загороднього Р. В. 
                                Зубарева Д. Ю. 
                                Тарашевського В. С. 
                                Турчанiнова  К. . 
 2.Вважати повноваження голови та членiв Наглядової ради Товариства, що дiяли 
на момент  проведення цих Загальних зборiв Товариства, припиненими з 
моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства 
 
15. Про обрання  членiв Наглядової ради товариства. 
Рiшення : Обрати членами Наглядової ради товариства строком на 3 роки: 
1. Бородiн Костянтин Васильович, акцiонер . 
2. Загороднiй Роман Васильович, представник акцiонера ТОВ "Фiнансова 
компанiя "Фiнлекс-Iнвест" . 
3. Зубарев Дмитро Юрiйович, представник акцiонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖI 
РЕСОРСЕЗ ЛТД (АЕR ALTER ENERGY RESOURCES LTD.  
4. Тарашевський Владислав Станiславович, представник акцiонера ГРIН 
ЕНЕРДЖI КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД  (GREEN ENERGY CAPITAL 
INVESTMEN LTD). 
5. Турчанiнов Кирило Володимирович, представник акцiонера ПАТ "Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" . 
16.   Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться  з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на його пiдписання вiд iменi товариства. 
Рiшення:   
1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з головою та членами Наглядової ради товариства 
2.Уповноважити начальника служби по управлiнню персоналом ПАТ "Лубнигаз" 
Ярмош О.А. пiдписати вiд iменi Товариства  цивiльно-правовi договора  з 
головою та членами Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту 
Товариства, внутрiшнiх Положень Товариства та цього рiшення. 
17. Затвердження вчинених товариством у 2018 р. значних правочинiв. 
Рiшення :  затвердити (погодити) всi вчиненi товариством значнi правочини в 
перiод з 17.04.2018 р. до 23.04.2019 р. 
 
18.Про попереднє надання  згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 
Рiшення :  
1.  Для забезпечення розподiлу природного газу  на територiї здiйснення 
лiцензованої дiяльностi надати попередню згоду на укладання Товариством 
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними 
зборами акцiонерiв договорiв на: 
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 150 000 000,00 
грн. (сто п'ятдесят мiльйонiв  гривень 00 копiйок); 
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 110 000 
000,00 грн. ( сто десять мiльйонiв  гривень 00 копiйок); 
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною 
вартiстю  



450 000 000,00 грн. (чотириста п'ятдесят мiльйонiв  гривень 00 копiйок). 
2.Визначити уповноваженою особою для пiдписання значних правочинiв 
Генерального директора товариства з надiленням його правом передоручення 
пiдписання третiм особам. 
19. Про припинення повноважень голови та членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Рiшення: 
1.Припинити  повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 
      Голови Ревiзiйної комiсiї - Карася А.I. 
      Членiв Ревiзiйної комiсiї - ЧекiсI.В., Алешкiвської Г.П. 
2.Вважати повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, що дiяли 
на момент  проведення цих Загальних зборiв Товариства, припиненими з 
моменту прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства. 
20. Про обрання  членiв  Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Рiшення: 1. Ревiзiйна  комiсiя товариства не обрана 
21. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 
укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення 
особи, яка уповноважується на їх пiдписання вiд iменi Товариства 
Рiшення: 
1. Умови цивiльно-правового договору з головою та членами Ревiзiйної комiсiї 
Товариства не затверджувати. 
 
22. Про лiквiдацiю Ревiзiйної комiсiї Товариства 
Рiшення: 
1. Лiквiдувати Ревiзiйну комiсiю Товариства  
2. Скасувати Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, що дiяло на момент 
прийняття цього рiшення. 
 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше (зазначити)  

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
акцій 

 X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу у звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше (зазначити)  

 



Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити)  

 
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  

Iншi загальнi 
збориакцiонерiв 

протягом2019 року 
нескликалися та 
непроводилися. 

Інше (зазначити) 

Iншi загальнi 
збориакцiонерiв 

протягом2019 року 
нескликалися та 
непроводилися. 

 
У разі скликання, але непроведення річних 
(чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення 

Ситуацiї зi скликанням, але не проведенням 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв протягом 
2019 року небуло. Рiчнi загальнi збори були 
проведенi в термiн, визначений 
законодавством. 

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

Позачерговi загальнi збориакцiонерiв 
протягом2019 року нескликалися та 
непроводилися. 

 
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 

Бородiн Костянтин Васильович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Наглядова рада є колегiальним органом управлiння товариством, 
що здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв товариства i в 
межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу. 
 За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 
Iнформацiя про будь яку дiяльнiсть посадової особи в iнших 
юридичних особах у товариствi вiдсутня.  

Тарашевський Владислав Станiславович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Наглядова рада є колегiальним органом управлiння товариством, 
що здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв товариства i в 
межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу. 
 За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 
Iнформацiя про будь яку дiяльнiсть посадової особи в iнших 
юридичних особах у товариствi вiдсутня.  

Зубарев Дмитро Юрiйович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Наглядова рада є колегiальним органом управлiння товариством, 
що здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв товариства i в 
межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу. 
 За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 
Iнформацiя про будь яку дiяльнiсть посадової особи в iнших 
юридичних особах у товариствi вiдсутня.  

Турчанiнов Кирило Володимирович  X 
Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Наглядова рада є колегiальним органом управлiння товариством, 
що здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв товариства i в 
межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу. 
 За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 
Iнформацiя про будь яку дiяльнiсть посадової особи в iнших 
юридичних особах у товариствi вiдсутня.  

Загороднiй Роман Васильович  X 



Функціональні обов'язки 
члена наглядової ради 

Наглядова рада є колегiальним органом управлiння товариством, 
що здiйснює захист прав та iнтересiв акцiонерiв товариства i в 
межах своєї компетенцiї здiйснює управлiння акцiонерним 
товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 
виконавчого органу. 
 За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 
Iнформацiя про будь яку дiяльнiсть посадової особи в iнших 
юридичних особах у товариствi вiдсутня.  

 
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 

Засiдання Наглядової ради проводились у  2019 р. з 
дотриманням перiодичностi, визначеної Статутом товариства 
На засiданнях приймались наступнi рiшення : 
Затвердження органiзацiйної структури АТ "Лубнигаз" 
Прийняття рiшення про проведення чергових загальних зборiв 
акцiонерiв, в т.ч. 
  -визначення проекту порядку денного та порядку денного , 
затвердження дати , часу та  мiсця проведення зборiв,  
  - дати складання перелiку акцiонерiв для отримання 
повiдомлень та реєстрацiї на зборах 
  - призначення реєстрацiйної комiсiї,  обрання тимчасової 
лiчильної комiсiї,  
  - визначення посадової особи вiдповiдальної за проведення 
зборiв 
  - затвердження форми i тексту бюлетенiв 
  - затвердження проектiв рiшень загальних зборiв 
  - затвердження текту повiдомлення про збори 
Затвердження  незалежного аудитора товариства 
 Погодження укладення кредитного договору 
 Припинення повноважень та обрання Генерального директора 
Призначення Голови, заступника голови та секретаря Наглядової 
ради 
Розгляд заходiв по зменшенню втрат природного газу 
Впровадження в Товариствi системи дистанцiйного зчитування 
показникiв ВОГ 

 
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) 
Комiтети в складi Наглядової ради 
не створювались 

 

 
Чи проведені засідання 
комітетів наглядової 
ради, загальний опис 
прийнятих на них 

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались 



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

Комiтети в складi Наглядової ради не створювались, оцiнка їх 
роботи не проводилась 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

За результатами затвердженого Загальними зборами Товариства 
рiчного звiту Наглядової ради  робота Наглядової ради визнана 
задовiльною. 

 
 
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) 
У внутрiшнiх документах Товариства викладенi такi вимоги до 
членiв Наглядової ради:-фiзична особа, яка має повну цивiльну 
дiєздатнiсть;-неможливiсть бути одночасно членом дирекцiї або 
ревiзiйної комiсiї (ревiзором);-вiдсутнiсть непогашеної судимостi 
за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини. 

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) 

Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 23.04.2019 р. 
обрано новий склад Наглядової ради, всi члени переобранi з 
попереднього складу Наглядової ради. Новi члени НР самостiйно 
знайомляться  зi Статутом, Положеннями та iншими 
внутрiшнiми документами товариства. 

 
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) 
Розмiр винагороди встановлений у вiдсотках вiд заробiтної плати 
Генерального директора 

 
Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 
виконавчого органу 

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Кондратенко Iгор Iванович 
-обраний на посаду з 
08.11.2018 р.  (протокол 
НР вiд 06.11.2018 №10/18) 
термiном на 1 рiк, 
переобраний на посаду 
08.11.2019 р. на строк до 
30.04.2020 р. 

Повноваження Генерального директора та членiв дирекцiї 
визначенi Статутом та Положенням про Дирекцiю 
Повноваження Генерального директора згiдно Статуту 
Товариства 
11.5.1.1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти 
Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку 
органами державної влади та мiсцевого самоврядування, 
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, 
а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.  
11.5.1.2. Вчиняти без довiреностi вiд iменi Товариства правочини 
та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори 
(угоди) та iншi правочини з урахуванням обмежень щодо суми 
(предмету) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 
попереднiх договорiв та iнших правочинiв), якi встановленi цим 
Статутом та внутрiшнiми документами Товариства. Приймати 
рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна 
або послуг, що є його предметом становить  до 1 вiдсотка 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства. 
11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та 
внутрiшнiми документами Товариства, розпоряджатися коштами 
та будь-яким майном, активами Товариства.  
11.5.1.4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i 
представництво вiд iменi Товариства.  
11.5.1.5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв 
Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 
стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права 
i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi 
iншi кадровi рiшення щодо працiвникiв Товариства.  
11.5.1.6. Видавати обов'язковi до виконання працiвниками 
Товариства накази, розпорядження, вказiвки в межах своєї 
компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в 
Товариствi.  
11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або 
часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб 
вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких 
юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi 
Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) та 



приймати рiшення щодо питань, якi розглядаються органами 
управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про 
затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi 
Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також 
пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу 
учасникiв таких юридичних осiб.  
11.5.1.8. Пропонувати кандидатури членiв Дирекцiї для обрання 
їх Наглядовою радою. 
11.5.1.9. Приймати рiшення про розподiл (перерозподiл) 
обов'язкiв мiж заступниками Генерального директора та членами 
Дирекцiї.  
11.5.1.10. Пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та 
iншi документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в 
установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати 
претензiї, позови, скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi 
документи.  
11.5.1.11. Затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, 
необхiднi для їх виконання. 
11.5.1.12. Готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, 
пропозицiї щодо розмiрiв розподiлу прибутку  Товариства за 
пiдсумками фiнансового року, розмiри, термiни i порядок 
виплати дивiдендiв по акцiям. 
11.5.1.13. Затверджувати штатний розпис Товариства. 
11.5.1.14. Приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв 
Товариства, в тому числi закордоннi. 
11.5.1.15. Затверджувати цiни та тарифи на товари та послуги 
Товариства.  
11.5.1.16. Органiзовувати вiйськовий облiк та мобiлiзацiйнi 
заходи згiдно з чинним законодавством  України. 
11.5.1.17.  Органiзовувати зберiгання протоколiв Загальних 
зборiв, установчих та внутрiшнiх документiв Товариства. 
 

Дроздова Наталiя Iванiвна 
- обрана на посаду з 
12.11.2018 р.  (протокол 
НР вiд 12.11.2018 №11/18) 
термiном на 3 роки 

Повноваження Дирекцiї згiдно Статуту Товариства 
11.2.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства. 
11.2.2. Прийняття рiшення про вчинення (укладання) договорiв 
на транспортування, постачання, купiвлю, продаж природного, 
нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ  та 
скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого 
правочину. 
11.2.3. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом 
становить вiд 1 до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
11.2.4. Пiдготовка i винесення на розгляд та затвердження 
Загальних зборiв товариства змiн та доповнень до Статуту 
товариства. 
11.2.5. Забезпечення розроблення органiзацiйної структури 
товариства та подання її на затвердження Наглядовiй радi 
товариства.  
11.2.6.Встановлення чисельностi працiвникiв,  штатного розпису 



та фонду оплати працi працiвникiв Товариства.  
11.2.7. Визначення умов оплати працi працiвникiв товариства. 
11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi 
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення).  
11.2.9. Розробка та затвердження документiв, якi пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства (в тому числi правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй). 
11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання;  
11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами;  
11.2.13. Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення 
господарської та iншої дiяльностi товариства.  
11.2.14. Органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, 
затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх 
роботу. 
11.2.15. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування 
працiвникiв товариства. 
11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття 
збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства.  
11.2.17. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї 
чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 
Наглядової ради та Загальних зборiв.  
 
 

Митяй Тетяна 
Миколаївна- обрана на 
посаду з 12.11.2018 р.  
(протокол НР вiд 
12.11.2018 №11/18) 
термiном на 3 роки 

Повноваження Дирекцiї згiдно Статуту Товариства 
11.2.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства. 
11.2.2. Прийняття рiшення про вчинення (укладання) договорiв 
на транспортування, постачання, купiвлю, продаж природного, 
нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ  та 
скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого 
правочину. 
11.2.3. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом 
становить вiд 1 до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
11.2.4. Пiдготовка i винесення на розгляд та затвердження 
Загальних зборiв товариства змiн та доповнень до Статуту 
товариства. 
11.2.5. Забезпечення розроблення органiзацiйної структури 
товариства та подання її на затвердження Наглядовiй радi 
товариства.  



11.2.6.Встановлення чисельностi працiвникiв,  штатного розпису 
та фонду оплати працi працiвникiв Товариства.  
11.2.7. Визначення умов оплати працi працiвникiв товариства. 
11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi 
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення).  
11.2.9. Розробка та затвердження документiв, якi пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства (в тому числi правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй). 
11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання;  
11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами;  
11.2.13. Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення 
господарської та iншої дiяльностi товариства.  
11.2.14. Органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, 
затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх 
роботу. 
11.2.15. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування 
працiвникiв товариства. 
11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття 
збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства.  
11.2.17. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї 
чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 
Наглядової ради та Загальних зборiв.  
 
 

Бойчук Андрiй 
Михайлович - обраний на 
посаду з 12.11.2018 р.  
(протокол НР вiд 
12.11.2018 №11/18) 
термiном на 3 роки 

Повноваження Дирекцiї згiдно Статуту Товариства 
11.2.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства. 
11.2.2. Прийняття рiшення про вчинення (укладання) договорiв 
на транспортування, постачання, купiвлю, продаж природного, 
нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ  та 
скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого 
правочину. 
11.2.3. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом 
становить вiд 1 до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
11.2.4. Пiдготовка i винесення на розгляд та затвердження 
Загальних зборiв товариства змiн та доповнень до Статуту 
товариства. 
11.2.5. Забезпечення розроблення органiзацiйної структури 
товариства та подання її на затвердження Наглядовiй радi 



товариства.  
11.2.6.Встановлення чисельностi працiвникiв,  штатного розпису 
та фонду оплати працi працiвникiв Товариства.  
11.2.7. Визначення умов оплати працi працiвникiв товариства. 
11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi 
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення).  
11.2.9. Розробка та затвердження документiв, якi пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства (в тому числi правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй). 
11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання;  
11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами;  
11.2.13. Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення 
господарської та iншої дiяльностi товариства.  
11.2.14. Органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, 
затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх 
роботу. 
11.2.15. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування 
працiвникiв товариства. 
11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття 
збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства.  
11.2.17. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї 
чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 
Наглядової ради та Загальних зборiв.  
 
 

Ярмош Оксана 
Анатолiївна  - обрана на 
посаду з 12.11.2018 р.  
(протокол НР вiд 
12.11.2018 №11/18) 
термiном на 3 роки 

Повноваження Дирекцiї згiдно Статуту Товариства 
 
11.2.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства. 
 
11.2.2. Прийняття рiшення про вчинення (укладання) договорiв 
на транспортування, постачання, купiвлю, продаж природного, 
нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ  та 
скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого 
правочину. 
 
11.2.3. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом 
становить вiд 1 до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
 



11.2.4. Пiдготовка i винесення на розгляд та затвердження 
Загальних зборiв товариства змiн та доповнень до Статуту 
товариства. 
 
11.2.5. Забезпечення розроблення органiзацiйної структури 
товариства та подання її на затвердження Наглядовiй радi 
товариства.  
 
11.2.6.Встановлення чисельностi працiвникiв,  штатного розпису 
та фонду оплати працi працiвникiв Товариства.  
 
11.2.7. Визначення умов оплати працi працiвникiв товариства. 
 
11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi 
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення).  
 
11.2.9. Розробка та затвердження документiв, якi пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства (в тому числi правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй). 
 
11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання;  
 
11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
 
11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами;  
 
11.2.13. Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення 
господарської та iншої дiяльностi товариства.  
 
11.2.14. Органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, 
затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх 
роботу. 
 
11.2.15. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування 
працiвникiв товариства. 
 
11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття 
збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства.  
 
11.2.17. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї 
чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 
Наглядової ради та Загальних зборiв.  



 
 
 
 

Дунiн Максим Павлович -  
обраний на посаду з 
12.11.2018 р.  (протокол 
НР вiд 12.11.2018 №11/18)  
повноваження припинено 
29.11.2019 р. 

Повноваження Дирекцiї згiдно Статуту Товариства 
11.2.1. Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та 
Наглядової ради Товариства. 
11.2.2. Прийняття рiшення про вчинення (укладання) договорiв 
на транспортування, постачання, купiвлю, продаж природного, 
нафтового газу, газу (метану) вугiльних родовищ  та 
скрапленого газу без будь-яких обмежень щодо суми такого 
правочину. 
11.2.3. Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом 
становить вiд 1 до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 
11.2.4. Пiдготовка i винесення на розгляд та затвердження 
Загальних зборiв товариства змiн та доповнень до Статуту 
товариства. 
11.2.5. Забезпечення розроблення органiзацiйної структури 
товариства та подання її на затвердження Наглядовiй радi 
товариства.  
11.2.6.Встановлення чисельностi працiвникiв,  штатного розпису 
та фонду оплати працi працiвникiв Товариства.  
11.2.7. Визначення умов оплати працi працiвникiв товариства. 
11.2.8. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi 
стосовно прийому на роботу, звiльнення, переведення).  
11.2.9. Розробка та затвердження документiв, якi пов'язанi з 
дiяльнiстю Товариства (в тому числi правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй). 
11.2.10. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання;  
11.2.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу 
Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору;  
11.2.12. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, 
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними 
особами;  
11.2.13. Органiзацiя матерiально-технiчного забезпечення 
господарської та iншої дiяльностi товариства.  
11.2.14. Органiзацiя роботи структурних пiдроздiлiв товариства, 
затвердження iнструкцiй та положень, що регламентують їх 
роботу. 
11.2.15. Органiзацiя соцiально-побутового обслуговування 
працiвникiв товариства. 
11.2.16. Визначення порядку використання прибутку та покриття 
збиткiв вiд господарської дiяльностi товариства.  
11.2.17. Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням 
поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї 



чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами 
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї 
Наглядової ради та 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 

Дирекцiя товариства здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до 
Статуту товариства та Положення про Дирекцiю . Засiдання 
Дирекцiї проводились у  2019 р. з дотриманням перiодичностi, 
визначеної Статутом товариства.  
 
Рiшення дирекцiї приймаються простою бiльшiстю членiв 
дирекцiї, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. 
 
На засiданнях були прийнятi рiшення щодо (загальний опис): 
- формування поточних планiв дiяльностi товариства ; 
-              затвердження Звiту про виконання Програми 
вiдпоiдностi вимогам ст.39 ЗУ "Про ринок природного газу"  
- результатiв роботи АТ "Лубнигаз" за вiдповiдний квартал 
та за рiк ; 
-  аналiзу оплати споживачiв за розподiл природного газу, 
пропозицiї по покращенню розрахункiв; 
- прийняття рiшення про заключення договорiв; 
- пiдготовки товариства до роботи в осiнньо-зимовий 
перiод; 
- роботи юридичного вiддiлу по стягненню заборгованостi 
зi споживачiв; 
-               виконання Плану розвитку газорозподiльної 
системи на 2018-2027 роки 
- розробки органiзацiйної структури Товариства та подання 
її на затвердження Наглядовiй радi. 
-              питання впровадження добового балансування 
ринку природного газу та тестування iнформацiйної платформи 
оператора ГТС 
 

 
Оцінка роботи 
виконавчого органу 

За результатами затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 
23.04.2019 р. рiчного звiту Дирекцiї за 2018 р. робота Дирекцiї 
визнана задовiльною. 

 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, якi включають в себе  
розподiл посадових обов"язкiв    та розмежування вiдповiдальностi посадових осiб,  
органiзацiю та ведення  бухгалтерського облiку , докуметацiї у вiдповiдностi зi стандартами, 
встановленими чинним законодавством, контроль за рацiональним використанням матерiальних 



та виробничих ресурсiв, доцiльностi та законностi господарських операцiй.  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

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) 

ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради 

так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні 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 ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

так ні ні ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 



пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність 

акціонерного 
товариства 

Інформація 
розповсюдж

ується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється 

в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок 

цінних паперів 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосередн

ьо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докуме

нтів 
надают
ься на 
запит 

акціоне
ра 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками 
голосуючих акцій 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів 
після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 

так ні ні ні ні 



товариства 
 
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) Ревiзiйна комiсiя в товариствi не створена. 
 
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 - 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 



нерезидента) 
1 1. Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна 
компанiя "Фiнлекс-Iнвест" 

20036655 25,999605 

2 2. Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 25,000436 

3 3. Компанiя АЕР АЛЬТЕР 
ЕНЕРДЖI РЕСОРСЕЗ ЛТД 

7638935 25,075586 

4 4. Компанiя ГРIН ЕНЕРДЖI 
КЕПIТАЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД 

7638777 19,47405 

 
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 

400 533 17 421 Обмежень прав участi на загальних 
зборах емiтента не було. 

 
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 34 Закону 

України "Про акцiонернi 
товариства" обмеження права 

акцiонера на участь у загальних 
зборах встановлюється законом. 

Аналогiчне положення мiститься в 
Статутi Товариства.  

 
 
 

Вiдповiдно до п. 10 роздiлу Х 
Закону України "Про депозитарну 
систему України" власник цiнних 

паперiв, якi були дематерiалiзованi, 
зобов'язаний звернутися до обраної 
емiтентом депозитарної установи та 

укласти з нею договiр про 
обслуговування рахунка в цiнних 

паперах вiд власного iменi або 
здiйснити переказ прав на цiннi 
папери на свiй рахунок в цiнних 

паперах, вiдкритий в iншiй 
депозитарнiй установi. 

 
У разi якщо власник цiнних паперiв 

протягом одного року з дня 
набрання чинностi цим Законом не 

уклав з обраною емiтентом 
депозитарною установою договору 

про обслуговування рахунка в 

12.10.2014 



цiнних паперах вiд власного iменi 
або не здiйснив переказ належних 
йому прав на цiннi папери на свiй 

рахунок у цiнних паперах, 
вiдкритий в iншiй депозитарнiй 

установi, цiннi папери такого 
власника (якi дають право на участь 
в органах емiтента) не враховуються 

при визначеннi кворуму та при 
голосуваннi в органах емiтента. 

 
 
 

Серед акцiонерiв Товариства наявнi 
такi, що не уклали з депозитарною 

установою договору про 
обслуговування рахунка в цiнних 

паперах, голоси яких вiдповiдно до 
закону не можуть враховуватись 
при визначеннi кворуму та при 

голосуваннi в органах Товариства. 
Однак такi акцiонери не з'являлись 
на загальнi збори Товариства та не 

реєструвались для участi у них, 
вiдповiдно вказане обмеження не 

застосовувалось. 
 

Станом на 17 квiтня 2019 року, на 
дату складання перелiку осiб, якi 

мають право на участь у загальних 
зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 23 

квiтня 2019 року (рiчнi загальнi 
збори у звiтному перiодi) загальна 
кiлькiсть акцiй становила - 400533, 

кiлькiсть голосуючих акцiй - 
383112, кiлькiсть акцiй, якi не могли 

враховуватись при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi в 
органах Товариства - 17421 
(причина - не укладення з 

депозитарною установою договору 
про обслуговування рахунка в 

цiнних паперах). 
 
 
 
 

Опис Iншi обмеження прав голосування акцiонерiв на загальних зборах 
Товариства не застосовувались. 

 
 



 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Члени Наглядової ради  обираються загальними зборами акцiонерiв. Голова Наглядової ради 
обирається та вiдкликається членами Наглядової ради iз їх числа простою бiльшiстю голосiв. 
Повноваження голови та членiв Наглядової ради припиняються за рiшення Загальних зборiв. 
Генеральний директор та члени дирекцiї обираються Наглядовою радою простою бiльшiстю 
голосiв. Повноваження Генерального директора та членiв дирекцiї припиняються за рiшенням 
Наглядової ради. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення 
повноважень Генерального директора з одночасним прийняттям рiшення про призначення 
Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.  
 
Генеральному директору у разi дострокового розiрвання контракту має виплачуватись 
компенсацiя у розмiрi двох окладiв. Статут та внутрiшнi положення Товариства не мiстять 
положень щодо виплати винагород або компенсацiй  посадовим особам Товариства в разi їх 
звiльнення. 
 
 
9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова та iншi члени Наглядової ради здiйснюють свої повноваження згiдно Закону України 
"Про акцiонернi товариства", Статуту, Положення про Наглядову раду, цивiльно-правового 
договору, трудового договору або контракту з Товариством. 
 
Голова Наглядової ради має такi повноваження: 
- органiзовує роботу Наглядової ради Товариства; 
- скликає засiдання Наглядової ради; 
- головує на засiданнях Наглядової ради; 
- здiйснює iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi наглядової ради в межах її 
повноважень. 
 
Член Наглядової ради має повноваження скликати засiдання Наглядової ради. Обов'язком члена 
Наглядової ради є особиста участь у засiданнях Наглядової ради, через яку i реалiзуються 
повноваження члена Наглядової ради. 
 
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 
пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення; 
включення пропозицiй акцiонерiв до порядку денного, крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв; 
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв 
вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi 
товариства"; 
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 
6) прийняття рiшення про викуп розмiшених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 
паперiв; 
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про 
акцiонернi товариства"; 
8) обрання та припинення повноважень членiв Дирекцiї та Генерального директора;     
9) пiдписання трудового договору (контракту), який укладатиметься  з Головою та iншими 
членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди; 



10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 
11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, 
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом;  
12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 
проведення Загальних зборiв вiдповiдно до закону та мають право на участь у Загальних зборах 
вiдповiдно до закону; 
13) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
14) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, а саме - якщо ринкова вартiсть 
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 5 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;               
15) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
16) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
17) надсилання  пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 
(особами,  що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 
Закону України "Про акцiонернi товариства"; 
18)  обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що  укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг;  
19) визначення кредитної полiтики Товариства в частинi одержання й видачi товариством 
позичок, фiнансової допомоги,  попереднє погодження укладання кредитних договорiв i 
договорiв позики на суму, яка перевищує 2 млн.грн. 
20) затвердження органiзацiйної структури товариства; 
21)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 
законом або Статутом Товариства. 
 
Генеральний директор та члени дирекцiї здiйснюють свої повноваження згiдно Закону України 
"Про акцiонернi товариства", Статуту, Положення про Дирекцiю, трудового договору або 
контракту з Товариством. 
 
Генеральний директор має такi повноваження: 
- скликати засiдання дирекцiї, визначати їх порядок денний та головувати на них; 
- розподiляти обов'язки мiж членами дирекцiї; 
- без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень пдирекцiї, в тому числi 
представляти iнтереси Товариства, вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, 
визначеної Статутом; 
- приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, що не перевищує 1 вiдсоток 
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, 
рiшеннями Загальних зборiв,  Наглядової ради та Дирекцiї; 
- вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 
- пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про 
укладення (видачу) яких прийнято Наглядовою радою або Дирекцiєю, в межах його компетенцiї 
вiдповiдно до положень Статуту; 
- приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи 
заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 
внутрiшнiх документiв Товариства; 
- затверджувати штатний розклад та посадовi оклади , призначати на посаду та звiльняти 
працiвникiв Товариства; 
- видавати накази i давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 



Товариства, 
- пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до нього; 
- здiйснювати благодiйну дiяльнiсть вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 
- розпоряджатись всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти (з урахуванням 
обмежень, встановлених Статутом); 
- здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства i 
не суперечать чинному законодавству та внутрiшнiм документам Товариства; 
        Генеральний директор забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та 
Наглядової Ради Товариства. 
 
          Статут Товариства мiстить положення, яке обмежує повноваження Генерального 
директора  приймати рiшення про укладення вiд iменi Товариства правочинiв, якщо ринкова 
вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 1 вiдсоток вартостi 
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Для вчинення такого 
правочину необхiдне погодження Дирекцiї або Наглядової ради. Для вчинення правочину, якщо 
ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, необхiдне 
погодження Загальних зборiв акцiонерiв. 
 
Члени дирекцiї мають повноваження скликати засiдання дирекцiї та вносити питання до порядку 
денного засiдання. Обов'язком члена дирекцiї є особиста участь у засiданнях дирекцiї, через яку 
i реалiзуються його повноваження. 
 
До компетенцiї Дирекцiї належить: 
 
1)розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства; 
2)розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї, затвердження планiв роботи Дирекцiї; 
3) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, складання й надання 
Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства та  подання на розгляд Загальних 
зборiв акцiонерiв; 
4)розробка та впровадження цiнової полiтики щодо послуг, якi надаються Товариством; 
5) розробка штатного розкладу, правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових 
iнструкцiй, положення про оплату працi, розробка органiзацiйної структури Товариства та 
подання її на затвердження Наглядовiй радi; 
6) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради; 
7)подання вимоги (пропозицiї) до Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних 
зборiв Товариства; 
8) вимога скликання засiдання Наглядової ради; 
9) iнiцiювання спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 
порядку передбаченому законом, Статутом та внутрiшнiми нормативними документами 
Товариства; 
10) укладення та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi 
беруть участь у колективних переговорах як представники Дирекцiї, за погодженням iз 
Наглядовою радою; 
11) визначення умов оплати працi працiвникiв товариства ; 
12) затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами 
Товариства; 
13) надання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; 
14) прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. 



 
 
 
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 
цього пункту 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих  i нормативних актiв 
 
Думка щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп. 5-9 
частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя а 
саме опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
Товариства; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 
((учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб 
Товариства; повноваження посадових осiб Товариства, розкрита у Звiтi про корпоративне 
управлiння за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, як вимагається пп. 5-9 частини третьої 
статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктами 5-9 пункту 4 
роздiлу VII додатка 38 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (iз змiнами)) (далi Положення 2826), крiм 
iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту та 
iнформацiї щодо систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства. 
 
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, 
розкриття якої вимагається 1-4 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок", а саме: 
 
- Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариства, 
об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариства 
добровiльно вирiшила застосувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику 
корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги; 
 
- Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 
прийнятих на зборах рiшень; 
 
- Про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу 
Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис 
прийнятих на них рiшень. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна 
компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" 

20036655 01010, Україна, 
Київська обл.,  
м.Київ, 
вул.Московська, буд 

104 137 25,999606 104 137 0 

НАК "Нафтогаз України" 20077720 01010, Україна, 
Київська обл., м.Київ, 
вул.Б.Хмельницького
, 6 

100 135 25,000437 100 135 0 

Компанiя  "GREEN ENERGY 
CAPITAL INVESTMENT" 

7638777 Великобританiя, 
Лондон, вул.Шеперд 
Маркет, буд.8, офiс 
21 

78 000 19,474051 78 000 0 

Компанiя "AER Alter Energy 
Resources LTD" 

7638935 Великобританiя, 
лондон, Фiнчлi Роуз, 
буд.17 

100 436 25,075587 100 436 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 382 708 95,5497 382 708 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 

Акцiї простi iменнi 400 533 1,50 4.1. Права акцiонерiв - власникiв простих акцiй.  
4.1.1. Кожною простою акцiєю Товариства її 

власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть 
прав, включаючи права на:  

4.1.1.1. участь в управлiннi Товариством;  
4.1.1.2. отримання дивiдендiв;  

4.1.1.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 
його майна або вартостi частини  майна товариства;  

4.1.1.4. отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Товариства.  

4.1.2. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 
кумулятивного голосування.  

4.1.3. Акцiонери-власники простих акцiй Товариства 
можуть мати й iншi права, передбаченi  

актами законодавства, цим Статутом та внутрiшнiми 
документами Товариства. 

4.2. Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї 
акцiй.  

4.2.1. Переважним правом акцiонерiв визначається 
право акцiонера - власника простих акцiй  придбавати 

розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно 
частцi належних йому простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй.  
4.2.2. Порядок реалiзацiї акцiонером свого 

переважного права придбавати розмiщуванi 
Товариством простi акцiй визначається чинним 

законодавством України та Статутом Товариства. 
4.2.3. Переважне право обов'язково надається 

акцiонеру - власнику простих акцiй у процесi емiсiї 
товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття 

загальними зборами рiшення про невикористання 
такого права) у порядку, встановленому 

законодавством. 
4.2.4. Рiшення про невикористання переважного права 

акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у 

АТ "Лубнигаз" не здiйснювало 
публiчної пропозицiї акцiй та не 

допущено до торгiв на фондовiй бiржi 
в частинi включення до бiржового 

реєстру чи списку 



процесi їх розмiщення приймається бiльш як 95 
вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної 

кiлькостi, якi зареєструвалися для участi у загальних 
зборах 

  
4.3. Обов'язки акцiонерiв.  

4.3.1. Акцiонери зобов'язанi:  
4.3.1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  
4.3.1.2. виконувати рiшення загальних зборiв, iнших 

органiв Товариства;  
4.3.1.3. виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою 
участю;  

4.3.1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Товариства;  

4.3.1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

4.3.2. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, 
встановленi законами України. Акцiонери Товариства 

можуть укласти мiж собою договiр, за яким на 
акцiонерiв, якi уклали такий договiр, покладаються 
додатковi обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у 

Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за 
його недотримання. Такий договiр укладається в 

простiй письмовiй формi.  
 

Примітки: 

6.1. Загальна кiлькiсть i номiнальна вартiсть акцiй. Кiлькiсть кожного типу розмiщених Товариством акцiй.  
6.1.1. Товариством розмiщено 400533 (чотириста  тисяч п'ятсот тридцять три) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. (Одна гривня п'ятдесят копiйок) 
кожна.  
6.1.2.Акцiя товариства посвiдчує корпоративнi права акцiонера щодо Товариства.  Акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi.  
6.1.3. Усi акцiї Товариства є iменними.  
6.1.4. Товариство здiйснило розмiщення простих iменних акцiй.  
6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кiлькостi акцiй або кiлькостi голосiв за акцiями, що належать одному акцiонеру.  
6.3. Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства.  
6.4. Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.  У акцiонерiв вiдсутнє переважне право на придбання акцiй 
Товариства, що пропонуються їх власником для вiдчуження третiй особi. 
 





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 
09.09.2010 744/1/10 ДКЦПФР UA4000094999 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1,5 400 533 600 799,5 100 

Опис 
  Товариство не проводило емiсiю акцiй. Згiдно рiшення  загальних зборiв акцiонерiв  форма випуску акцiй - бездокументарна. До бiржового 
списку або бiржового реєстру фондової бiржi цiннi папери Товариства не внесенi. 

 



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 

09.09.2010 744/1/10 UA4000094999 400 533 60 079 950 383 112 17 421 0 

Опис: 

 
Вiдповiдно до п. 10 роздiлу Х Закону України "Про депозитарну систему України" власник цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов'язаний звернутися до обраної 
емiтентом депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на 
свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. 
 
У разi якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про 
обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в 
iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в 
органах емiтента.  Дата виникнення обмеження 12.10.2014 р. 
 
 
 
Серед акцiонерiв Товариства наявнi такi, що не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах, голоси яких вiдповiдно до закону 
не можуть враховуватись при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах Товариства. Однак такi акцiонери не з'являлись на загальнi збори Товариства та не 
реєструвались для участi у них, вiдповiдно вказане обмеження не застосовувалось. 
 
Станом на 17 квiтня 2019 року, на дату складання перелiку осiб, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 23 квiтня 2019 року (рiчнi загальнi 
збори у звiтному перiодi) загальна кiлькiсть акцiй становила - 400533, кiлькiсть голосуючих акцiй - 383112, кiлькiсть акцiй, якi не могли враховуватись при визначеннi 
кворуму та при голосуваннi в органах Товариства - 17421 (причина - не укладення з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах). 
 
 
 
Iншi обмеження прав голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства не застосовувались. 
 

 



 

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: 75 830 78 572 0 0 75 830 78 572 
  будівлі та споруди 73 486 75 041 0 0 73 486 75 041 
  машини та обладнання 753 791 0 0 753 791 
  транспортні засоби 1 454 2 334 0 0 1 454 2 334 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 137 406 0 0 137 406 
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 75 830 78 572 0 0 75 830 78 572 

Опис 

станом на 31.03.2010 року на виконання вимог п.16 Положення 
(стандарту) бухгалтерського облiку 7 "основнi засоби" ПАТ "Лубнигаз" 
проведено дооцiнку всiх об"єктiв групи основних засобiв "Будинки, 
споруди та передавальнi пристрої". Загальна сума дооцiнки склала 
55251 тис.грн., в т.ч. держмайна - 47839 тис.грн. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн) 

33 567 34 944 

Статутний капітал (тис.грн) 601 601 
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн) 

601 601 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 
активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 
проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 
чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал на 32966 тис.грн. 
Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на 
32966 тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 
Зменшення статутного капiталу не вимагається. 

 

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 3 797 X X 
у тому числі:  
ПАТ "Полiкомбанк" 29.07.2019 3 797 22,5 29.07.2020 



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 

д/н  0 X  

Податкові зобов'язання X 1 621 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 126 833 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 132 251 X X 

Опис д/н 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні 
види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 
(тис.грн) 

у відсотках до всієї 
реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Розподiл 
природного 

газу 

108,942 млн.куб.м 76172,4 91,97 108,942 млн.куб.м 76172,4 91,97 

2 Iнша 
дiяльнiсть 

д/н 6652,2 8,03 д/н 6652,2 8,03 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 62,03 

2 Оплата працi 24,61 

3 Єдиний соцiальний внесок 5,22 

4 Амортизацiя 4,83 

5 Iншi витрати 3,31 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Капiталъ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31391266 

Місцезнаходження 36029, Україна, Полтавська обл., 
м.Полтава, вул. Соборностi, буд.54 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

свiдоцтво 2798 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.12.2001 

Міжміський код та телефон 0532-509-581 
Факс д/н 
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги 
Опис Надає аудиторськi послуги емiтенту. 

Аудиторська фiрма затверджена 
рiшенням Наглядової ради АТ 
"Лубнигаз" 

 

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

Публiчне акцiонерне товариство 
Акцiонерний банк "Укргазбанк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23697280 
Місцезнаходження 03087, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул.Єреванська , 1 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ №263236 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 
Міжміський код та телефон 044-594-11-62 

Факс 044-594-11-62 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 
Опис Надає послуги зберiгача цiнних 

паперiв. Строк дiї лiцензiї необмежений 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, Публiчне акцiонерне товариство 



ім'я, по батькові фізичної особи "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул. Тропiнiна , буд. 7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ 581322 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011 
Міжміський код та телефон 044-591-04-19, 044-591-04-20 

Факс 044-591-04-44 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 
України" дiє на пiдставi закону України 
"Про депозитарну систему України"  
та надає послуги згiдно Правил 
Центрального депозитарiю цiнних 
паперiв. ПАТ "Нацiональний 
депозитарiй України" обслуговує 
випуск цiнних паперiв  товариства 

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

Державна установа "Агенство з 
розвитку iнфраструктури фондового 

ринку" 
Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 
Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м.Київ, 

вул. Антоновича,51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

DR/00001/АРА 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044-498-38-15 

Факс 044-28-756-73 
Вид діяльності Надання iнформацiйних послуг на 

фондовому ринку 
Опис Особа надає послуги на фондовому 

ринку з оприлюднення регульованої 
iнформацiї вiд iменi учасникiв 
фондового ринку. 

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Страхова група "Ю.БI.АЙ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31113488 

Місцезнаходження 04112, Україна, Київська обл., м.Київ, 
вул. Дегтярiвська, 48, офiс 708 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АЕ № 198651 

Найменування державного органу, що видав ліцензію Нацiональна комiсiя, що здiйснює 



або інший документ державне регулювання у сферi ринкiв 
фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2013 

Міжміський код та телефон 044-374-03-25,044-237-03-08 

Факс 044-374-03-26, 044-237-03-09 
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 
Опис Особа надає послуги по обов"язковому 

страхуванню цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв, страхування 
водiїв вiд нещасних випадкiв. Строк дiї 
лiцензiї - необмежений. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 
 

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

№ з/п 
Дата 

прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 
прийняв рішення 

Гранична 
сукупна вартість 

правочинів 
(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними 
останньої річної 

фінансової 
звітності 
(тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів до 
вартості активів 

емітента за 
даними 

останньої річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

інформації про 
прийняття 

рішення щодо 
попереднього 
надання згоди 
на вчинення 

значних 
правочинів в 
загальнодосту

пній 
інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з 
цінних паперів 
та фондового 

ринку або 
через особу, 

яка провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені 

учасників 
фондового 

ринку 

URL-адреса 
сторінки власного 

веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.04.2019 Загальнi збори 
акцiонерiв 

150 000 134 359 111,6412 Закупiвля 
природного газу 

24.04.2019 http://lubnygaz.pat.ua/
documents/povidomle

nnya?doc 

Опис: 



Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв : 23.04.2019 
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням характеру правочинiв : закупiвля природного газу  
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 150 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 134 359 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) : 111,64120 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй :  383112 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 382708 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення : 282573 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували " проти " прийняття рiшення : 0 
 

2 23.04.2019 Загальнi збори 
акцiонерiв 

110 000 134 359 81,87021 Транспортування 
природного газу 

24.04.2019 http://lubnygaz.pat.ua/
documents/povidomle

nnya?doc 

Опис: 

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв : 23.04.2019 
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням характеру правочинiв : транспортування природного газу  
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 110 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 134 359 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) : 81,87021 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй :  383112 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 382708 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення : 282573 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували " проти " прийняття рiшення : 0 
 
 

3 23.04.2019 Загальнi збори 
акцiонерiв 

450 000 134 359 334,9236 надання послуг з 
розподiлу 

природного газу 

24.04.2019 http://lubnygaz.pat.ua/
documents/povidomle

nnya?doc 

Опис: 

Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв : 23.04.2019 
Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням характеру правочинiв : надання послуг з розподiлу природного газу  
Гранична сукупна вартiсть правочинiв : 450 000 тис.грн. 
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi : 134 359 тис.грн. 
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв  до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) : 334,92360 % 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй :  383112 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 382708 шт. 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення : 282573 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували " проти " прийняття рiшення : 0 
 
 





КОДИ 

Дата 28.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

Територія Полтавська область, м.Лубни за КОАТУУ 5310700000 

Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 
місцеві (локальні) трубопроводи 

за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 424 
Адреса, телефон: 37503 м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87, 05361-62488 
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 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 133 105 113 
    первісна вартість 1001 432 427 171 
    накопичена амортизація 1002 ( 299 ) ( 322 ) ( 58 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 032 4 614 75 
Основні засоби 1010 75 830 78 572 86 243 
    первісна вартість 1011 300 590 310 743 260 724 
    знос 1012 ( 224 760 ) ( 232 171 ) ( 174 481 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 313 1 101 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 15 15 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 2 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 84 325 84 407 86 431 



    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 4 540 5 920 1 680 
Виробничі запаси 1101 4 540 5 920 1 449 
Незавершене виробництво 1102 0 0 231 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 30 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 8 044 6 665 21 988 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 1 156 1 198 194 
    з бюджетом 1135 24 25 4 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 24 24 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 3 136 19 364 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 915 41 776 156 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 648 192 2 140 
Готівка 1166 0 0 0 
Рахунки в банках 1167 648 192 2 140 
Витрати майбутніх періодів 1170 46 58 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
у тому числі в:     
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
    резервах збитків або резервах належних 
виплат 

1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 9 525 6 213 4 764 
Усього за розділом II 1195 50 034 81 411 30 956 
    III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 134 359 165 818 117 387 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 601 601 601 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 
Додатковий капітал 1410 82 016 80 723 75 934 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 8 8 8 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -47 681 -47 765 -22 974 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 0 



Усього за розділом I 1495 34 944 33 567 53 569 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 3 7 312 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 628 3 139 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 0 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 3 628 3 142 7 312 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 7 000 3 797 1 951 
Векселі видані 1605 0 0 556 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 068 489 0 
    товари, роботи, послуги 1615 46 232 54 504 43 223 
    розрахунками з бюджетом 1620 902 1 621 1 972 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 266 345 452 
    розрахунками з оплати праці 1630 1 646 1 727 985 
    одержаними авансами 1635 4 841 4 629 3 543 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 23 823 54 329 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 0 
Поточні забезпечення 1660 3 007 2 982 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 1 086 1 187 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 4 916 3 499 3 824 
Усього за розділом IІІ 1695 95 787 129 109 56 506 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 134 359 165 818 117 387 
Примітки: Данi наведенi в роздiлi Примiтка до фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 

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 82 825 98 538 

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 ( 109 265 ) ( 122 801 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 26 440 ) ( 24 263 ) 
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 37 577 26 679 
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 ( 12 414 ) ( 11 786 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 2 878 ) ( 2 148 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 4 155 ) ( 11 518 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 781 312 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 5 138 1 552 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 1 123 ) ( 754 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 43 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 595 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 10 408 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -487 2 581 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 108 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 7 827 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 108 -7 827 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 68 359 84 816 
Витрати на оплату праці 2505 35 557 33 647 
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 606 7 144 
Амортизація 2515 7 102 6 598 
Інші операційні витрати 2520 5 933 4 530 
Разом 2550 124 557 136 735 

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 400 533 400 533 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400 533 400 533 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,269640 -19,541460 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,269640 -19,541460 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: данi наведенi в роздiлi примiтки до рiчної звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 143 002 114 940 
Повернення податків і зборів 3005 0 205 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 505 556 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 26 649 
Надходження від повернення авансів 3020 3 191 845 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 279 254 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 5 620 17 355 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 79 757 ) ( 85 361 ) 
Праці 3105 ( 29 691 ) ( 30 922 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 956 ) ( 7 573 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 17 489 ) ( 19 269 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 483 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 9 405 ) ( 10 597 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 8 084 ) ( 8 189 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 1 156 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 150 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 6 446 ) ( 9 972 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 11 108 6 551 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 7 188 ) ( 9 092 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 50 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 238 -9 092 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 6 000 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 9 203 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 123 ) ( 754 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -4 326 -754 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -456 -3 295 
Залишок коштів на початок року 3405 648 3 943 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 192 648 

Примітки: данi наведенi в роздiлi Примiтки до фiнансов звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної 
системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 
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 601 0 82 016 8 -47 681 0 0 34 944 
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 601 0 82 016 8 -47 681 0 0 34 944 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 108 0 0 108 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -1 293 0 -192 0 0 -1 485 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -1 293 0 -84 0 0 -1 377 
Залишок на кінець року  4300 601 0 80 723 8 -47 765 0 0 33 567 

Примітки: данi наведенi в роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

Територія Полтавська область, м.Лубни за КОАТУУ 5310700000 

Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 
місцеві (локальні) трубопроводи 

за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 483 
Адреса, телефон: 37503 м.Лубни, вул.Л.Толстого, 87, 05361-62488 
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 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2019 p. 

Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 135 200 
    первісна вартість 1001 438 540 
    накопичена амортизація 1002 ( 303 ) ( 340 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 9 734 7 562 
Основні засоби 1010 83 952 86 669 
    первісна вартість 1011 311 259 322 268 
    знос 1012 ( 227 307 ) ( 235 599 ) 
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 15 15 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 2 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 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 93 838 94 446 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 6 478 6 101 
Виробничі запаси 1101 4 612 6 012 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 1 866 89 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 239 592 274 164 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 1 472 3 609 
    з бюджетом 1135 24 450 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 24 24 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 853 98 205 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 2 716 1 995 
Готівка 1166 1 0 
Рахунки в банках 1167 2 715 1 995 
Витрати майбутніх періодів 1170 56 66 
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 43 697 15 950 
Усього за розділом II 1195 336 888 400 540 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 430 726 494 986 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 601 601 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 86 922 85 291 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 8 8 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -47 330 -47 413 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 0 0 
Усього за розділом I 1495 40 201 38 487 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 3 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 628 3 139 
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 3 628 3 142 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 7 000 10 297 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 2 068 489 
    товари, роботи, послуги 1615 306 073 400 167 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 116 1 799 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 103 132 
    розрахунками зі страхування 1625 305 401 
    розрахунками з оплати праці 1630 1 817 1 974 
    одержаними авансами 1635 19 040 28 010 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 3 261 3 107 
Доходи майбутніх періодів 1665 1 086 1 187 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 45 131 5 926 
Усього за розділом IІІ 1695 386 897 453 357 
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 430 726 494 986 

Примітки: данi наведенi в роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I. 



КОДИ 

Дата  

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 
(Звіт про сукупний дохід) 

за 2019 рік 
Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 581 368 701 894 

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 ( 588 443 ) ( 714 708 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 7 075 ) ( 12 814 ) 
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 30 437 22 662 
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 ( 20 857 ) ( 17 809 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 4 916 ) ( 3 141 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 2 411 ) ( 11 102 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 5 138 1 552 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 1 971 ) ( 754 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 3 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 753 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 10 304 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -645 2 478 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 108 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 7 826 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 108 -7 826 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 73 138 89 298 
Витрати на оплату праці 2505 40 125 38 376 
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 630 8 130 
Амортизація 2515 7 659 7 028 
Інші операційні витрати 2520 9 825 6 123 
Разом 2550 139 377 148 955 

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 400 533 400 533 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 400 533 400 533 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,270000 -19,540000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,270000 -19,540000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: Данi наведенi в роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор 
газорозподiльної системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 721 506 713 692 
Повернення податків і зборів 3005 0 205 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 505 556 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 800 26 760 
Надходження від повернення авансів 3020 3 293 1 161 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 874 515 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 9 294 23 712 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 525 134 ) ( 548 417 ) 
Праці 3105 ( 33 538 ) ( 34 737 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 963 ) ( 8 569 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 25 509 ) ( 23 406 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 91 ) ( 568 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 15 995 ) ( 13 346 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 9 423 ) ( 9 492 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 345 ) ( 2 033 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 248 ) ( 128 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 137 379 ) ( 143 381 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5 156 5 930 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 7 203 ) ( 9 139 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 203 -9 139 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 18 300 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 15 003 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 971 ) ( 754 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 326 -754 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -721 -3 963 
Залишок коштів на початок року 3405 2 716 6 679 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 1 995 2 716 

Примітки: Данi наведенi в роздiлi Примiткидо фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної 
системи  "Лубнигаз" 

за ЄДРПОУ 05524713 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За 2019 рік  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 
Зареєст
рований 
капітал 

Капітал 
у 

дооцінк
ах 

Додатко
вий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
оділени

й 
прибуто

к 
(непокр

итий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Неконтр
ольована 

частка 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 601 0 86 922 8 -47 330 0 0 40 201 0 40 201 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 601 0 86 922 8 -47 330 0 0 40 201 0 40 201 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 108 0 0 108 0 108 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 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 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -1 631 0 -191 0 0 -1 822 0 -1 822 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -1 631 0 -83 0 0 -1 714 0 -1 714 
Залишок на кінець року  4300 601 0 85 291 8 -47 413 0 0 38 487 0 38 487 

Примітки: Данi наведенi в Примiтках до фiнансової звiтностi 
 
Керівник    Кондратенко I.I. 
 
Головний бухгалтер   Дроздова Н.I. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi 
 
Примiтка 1. Товариство та його дiяльнiсть 
 
 
 
Загальна iнформацiя щодо материнської компанiї 
 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз" (далi - скорочено АТ 
"Лубнигаз", товариство).  
 
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05524713. 
 
Мiсцезнаходження товариства: 37503, Полтавська обл., мiсто Лубни,  вул.Л.Толстого, будинок 
87. 
 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз" (скорочено АТ 
"Лубнигаз" (далi по тексту - "Товариство") було створене згiдно з українським законодавством у 
1994 роцi шляхом перетворення державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї 
"Лубнигаз" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про 
корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року № 210. 
 
У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2011 роцi (рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р) Товариство здiйснило перереєстрацiю та змiнило 
назву на Публiчне акцiонерне товариство  "Лубнигаз". ПАТ "Лубнигаз" є правонаступником   
Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз". Рiшенням 
загальних зборiв вiд 23.04.2019 Товариство  здiйснило перереєстрацiю та змiнило назву на 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз", яке є за 
органiзацiйно-правовою формою приватним акцiонерним товариством. 
 
Предметом дiяльностi Товариства є не забороненi законодавством України види господарської 
дiяльностi (у тому числi на пiдставi лiцензiй). Метою дiяльностi товариства є забезпечення 
безаварiйної експлуатацiї систем газопостачання , отримання максимального прибутку шляхом 
забезпечення споживачiв у своїх послугах. Основнi види дiяльностi: 35.22  розподiлення 
газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи ; 43.22 монтаж водопровiдних 
мереж, систем опалення та кондицiонування ; 71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та 
геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 42.21 будiвництво 
трубопроводiв.  
 
АТ "Лубнигаз" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися 
за адресою: 37503, Полтавська обл., мiсто Лубни, вул.Л.Толстого, будинок 87 та на веб.сайтi: 
www.lubnygaz.com.ua. 
 
 
 
Операцiйне середовище 
 



Протягом 2019 року українська економiка демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля декiлькох 
рокiв полiтичних та економiчних потрясiнь. Рiвень iнфляцiї в Українi знизився до 4,1% у 2019 
роцi порiвняно з 9,8 % у 2018 роцi, а ВВП оцiнюється на очiкуваному рiвнi 3,5% (пiсля 
зростання у 3,3% у 2018 роцi). 
 
Пiсля декiлькох рокiв падiння, українська гривня укрiпилася вiдносно Євро на 17% i вiдносно 
долару США на 14% . Значущими факторами у цьому напрямку є успiшний запуск програми 
МВФ наприкiнцi 2018 року, високий рiвень доходiв експортерiв агропромислової продукцiї, 
стримування лiквiдностi у гривнi та стабiльно високий рiвень надходжень валюти через 
державнi борговi папери. В той самий час, з початку 2020 року ризик знецiнення української 
гривнi зростає, як наслiдок негативних економiчних подiй в свiтi.  
 
Починаючи з квiтня 2019 року Нацiональний банк України ("НБУ") розпочав цикл на 
полегшення обмежень в своїй монетарнiй полiтицi, а також поступово знижував свою облiкову 
ставку вперше за останнi два роки, з 18,0% в квiтнi 2019 року до 10,0% у березнi 2020 року, що 
пiдкрiплено стабiльним прогнозом щодо зниження iнфляцiї. 
 
 У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України 
Standby ("SBA") у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. Україна вже отримала вiд МВФ та 
ЄС 2 мiльярди доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового банку на суму 750 
мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує здатнiсть України 
виконати свої валютнi зобов'язання у 2020 роцi, що зрештою сприятиме фiнансовiй та 
макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. В той же час, МВФ буде приймати рiшення щодо 
наступних траншiв, базуючись на прогресi з боку України у виконаннi вимог Меморандуму 
економiчного та полiтичного спiвробiтництва.  
 
На 2020 рiк в Українi запланованi суттєвi виплати з публiчного боргу, що буде потребувати 
мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв як всерединi країни, так i за її межами, що буде вiдбуватись у 
середовищi, де виклики для економiк, що розвиваються, дедалi зростають. Крiм того, тенденцiї 
щодо падiння промислового виробництва у другому пiврiччi 2019 року можуть продовжуватися 
й у 2020 роцi.  
 
Протягом березня-квiтня 2019 року в Українi вiдбулись президентськi вибори, а за ними - 
позачерговi парламентськi вибори у липнi 2019 року. Ступiнь невизначеностi щодо майбутнього 
напрямку реформ у 2020 роцi залишається високим. Далi, у березнi 2020 року, Уряд було 
звiльнено i призначено новий склад Кабiнету Мiнiстрiв.  
 
Крiм того, 16 сiчня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змiн до 
деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення 
технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi " № 465-IX та Закон "Про 
внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, 
усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi " № 466-IX. Цi 
закони запроваджують змiни до податкової та фiнансової звiтностi в Українi. Закон № 465-IX 
пiдписаний президентом України та набуває чинностi з 27 лютого 2020 року, Закон № 466-IX 
передано на пiдпис президенту України. Товариство наразi аналiзує вплив цих законiв на 
подання фiнансової та податкової звiтностi у наступних перiодах. 
 
Наприкiнцi 2019 року, з'явились першi новини щодо COVID-19 (коронавiрусу) в Китаї. Станом 
на 31 грудня 2019 року до Всесвiтньої Органiзацiї Охорони Здоров'я було звiтовано про 
поодинокi випадки захворювання невiдомим вiрусом. Ситуацiя суттєво змiнилась на початку 
2020 року, коли розпочався глобальний спалах цього вiрусу, i його розповсюдження стрiмко 



набуло розвитку. Керiвництво вважає вплив цього спалаху подiєю пiсля звiтної дати, яка не 
потребує коригування. Товариство оцiнює, що цi подiї можуть призвести до неможливостi, або 
несприятливих цiнових умов щодо нових запозичень на глобальних ринках. Наразi ситуацiя досi 
набуває розвитку, i її вплив на майбутнi подiї неможливо спрогнозувати. Керiвництво й надалi 
буле спостерiгати за розвитком подiй i вживати заходiв для нiвелювання її негативних наслiдкiв.  
 
Незважаючи на деякi покращення у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної 
ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший 
суттєвий вплив на економiку України та дiяльнiсть Товариства.  
 
 
 
Державне регулювання дiяльностi Товариства  
 
Функцiонування газової галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 
включають економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. 
 
 Державне регулювання ринку природного газу в Українi здiйснює держава в особi Кабiнету 
Мiнiстрiв України та Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг ("НКРЕКП?). НКРЕКП затверджує тарифи на послуги транспортування 
магiстральними та розподiльними трубопроводами на територiї України, тарифи на послуги 
зберiгання, закачування та вiдбору газу з пiдземних сховищ газу. НКРЕКП також затверджує 
процедури встановлення тарифiв на транспортування, розподiл та зберiгання природного газу, 
вiдповiдає за захист прав споживачiв у сферi встановлення тарифiв, безпеки постачань та якостi 
послуг.  
 
Крiм того, Законом України "Про ринок природного газу? вiд 9 квiтня 2015 року № 329-VIII 
було створено передумови для нової моделi ринку природного газу, побудованої на принципах 
вiльної добросовiсної конкуренцiї та орiєнтованої на забезпечення високого рiвня захисту прав 
та iнтересiв споживачiв, а також здатної до iнтеграцiї з ринками природного газу держав - сторiн 
Енергетичного Спiвтовариства, у тому числi шляхом створення регiональних ринкiв природного 
газу.  
 
Починаючи з 1 березня 2019 року, газовий ринок України перейшов на добове балансування, 
виконуючи зобов'язання, якi взяв на себе Уряд в рамках Угоди про асоцiацiю з Європейським 
Союзом.  
 
 
 
Тарифи на послуги зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу 21 грудня 2018 року 
НКРЕКП прийняла постанову №2001 про встановлення тарифiв на послуги 
 
 
 
Принцип безперервної дiяльностi.     
 
Окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi.  
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року  Товариство мало накопиченi збитки у сумi 47 765 
тис. грн. (2018: накопиченi збитки у сумi 47 681 тис. грн.).  
 



На дату затвердження звiтностi Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що 
пов'язано з кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi 
залежить вiд заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi 
результати будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо достовiрно надати оцiнку 
ефекту впливу економiчного середовища на лiквiднiсть та доходи Товариства, його стабiльнiсть 
та структуру операцiй з покупцями та постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва 
невизначенiсть, що може мати вплив на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi 
активiв та спроможнiсть  Товариства обслуговувати та сплачувати свої борги по мiрi настання 
термiнiв їх погашення.  
 
    Керiвництво вживає наступнi заходи для забезпечення здатностi Товариства продовжувати 
безперервну дiяльнiсть: 
 
" iнiцiювання регулятивних та законодавчих змiн, спрямованих на збiльшення доходiв вiд 
основної дiяльностi; 
 
" оптимiзацiя експлуатацiйних та адмiнiстративних витрат 
 
           Враховуючи наявну iнформацiю, фiнансова звiтнiсть АТ "Лубнигаз" складалась 
вiдповiдно до принципу безперервностi, виходячи з припущення, що Товариство є безперервно 
дiючим i залишатиметься таким у майбутньому. Наразi Товариство не має намiру анi потреби 
лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi. Дана окрема фiнансова звiтнiсть 
не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в пiдсумку такої невизначеностi. 
Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. 
 
 
 
Примiтка 2. Основнi положення облiкової полiтики 
 
2.1. Основа складання звiтностi 
 
Окрема фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку ("РМСБО").  
 
Ця окрема фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. 
Окрема фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою, а 
всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено iнше.  
 
 
 
Ця окрема фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31 грудня 2019 року та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, була затверджена генеральним директором до випуску 24 квiтня 
2020 року. 
 
 
 
 
 
2.2. Оцiнка справедливої вартостi 
 



Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж  активу, або 
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 
 
Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу  активу або передачi 
зобов'язання вiдбувається або  
 
" на головному ринку для цього  активу або зобов'язання; або  
 
" за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього  активу або 
зобов'язання. 
 
У Товариства має бути доступ до головного або найсприятливiшого ринку. 
 
Товариство оцiнює справедливу вартiсть  активу або зобов'язання, користуючись 
припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну  активу або 
зобов'язання, та припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка 
справедливої вартостi нефiнансового  активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати 
економiчнi вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання  активу або шляхом 
продажу його iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та 
найкраще. Товариство застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для 
яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання 
доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 
 
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у 
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на 
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в 
цiлому:  
 
Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 
зобов'язання  
 
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; 
 
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. 
 
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй 
основi, Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно 
аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для 
оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 
 
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувала активи та 
зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також 
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище. 
 
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв розкривається у Примiтцi 26. 
 
 
 
2.3. Нематерiальнi активи 



 
Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх 
економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 
 
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням 
нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи 
капiталiзуються тiльки у тому випадку , коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, 
втiленi у конкретних активах, до яких вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у 
тому перiодi, в якому вони були понесенi.  
 
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 
активу та вiдображається у статтi звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. 
Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Змiна строкiв 
корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. Лiквiдацiйна 
вартiсть вважається нульовою. 
 
Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає: 
 
" Програмне забезпечення - вiдповiдно до правовстановлюючого документа; 
 
" "Iншi нематерiальнi активи"  - вiдповiдно до правовстановлюючого документа.  
 
 
 
2.4. Основнi засоби 
 
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю 
(стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу 
та збиткiв вiд зменшення корисностi.  
 
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю 
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.  
 
 
 
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Товариства оцiнена як нульова, тому що Товариство 
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування. 
 
 
 
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є 
такими: 
 
Товариства основних засобiв Термiн корисного використання 
 
Будiвлi та споруди   30 - 50 рокiв 
 
Машини та обладнання   5 - 15 рокiв 
 
 



 
Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 
 
Iншi основнi засоби 3 - 15 рокiв 
 
 
 
 
 
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних 
активiв i вводу їх в експлуатацiю.  
 
 
 
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, 
якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при 
проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi 
балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для 
такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування 
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.  
 
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли 
певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути 
вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його 
балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або 
одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин:  чистої 
цiни продажу активу або вартостi використання активу. 
 
 
 
Отримання основних засобiв вiд клiєнтiв 
 
В процесi своєї господарської дiяльностi, Товариство отримує у володiння вiд своїх клiєнтiв 
основнi засоби, якi будуть використовуватися у процесi постачання газу. Цi основнi засоби, що 
вiдповiдають критерiям визначення активу, визнаються за справедливою вартiстю i можуть бути 
отриманi за наступними угодами: 
 
" за договорами дарування. В такому випадку основнi засоби визнаються у складi iнших 
операцiйних доходiв в момент отримання.  
 
" за договорами користування та господарського вiдання. Такi основнi засоби визнаються 
на дату отримання активу iз одночасним визнанням iнших довгострокових зобов'язань. Iншi 
довгостроковi зобов'язання поступово визнаються доходами впродовж очiкуваного строку 
корисного використання отриманих активiв.  
 
 
 
2.5. Перерахунок iноземної валюти 
 
Окрема фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."),  що є функцiональною 



валютою i валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно 
вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення 
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у 
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi 
включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату 
первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй 
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої 
вартостi. 
 
Станом на 31 грудня курси обмiну валют, використанi для перерахунку залишкiв в iноземнiй 
валютi, були представленi таким чином:  
 
У гривнях 2019 2018 
 
1,00 долар США 23,69 27,69 
 
1,00 євро 26,42 31,71 
 
 
 
Середнi курси обмiну валют за дванадцять мiсяцiв, що закiнчились 31 грудня, були представленi 
таким чином: 
 
У гривнях 2019 2018 
 
1,00 долар США 25,85 27,20 
 
1,00 євро 28,95 32,14 
 
 
 
Протягом 2019 та 2018 рокiв в Українi дiяли валютнi обмеження затвердженi Нацiональним 
банком України. Iноземну валюту можна вiльно конвертувати за курсом, наближеним до курсу 
обмiну, встановленого Нацiональним банком України. У теперiшнiй час гривня не є вiльно 
конвертованою валютою за межами України. 
 
 
 
2.6. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 
 
Класифiкацiя фiнансових активiв  
 
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Товариство здiйснює їх класифiкацiю 
та визначає модель подальшої оцiнки.  
 
Борговi фiнансовi активи Товариство класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона 
використовує для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених 
договором, що iнiцiює фiнансовий iнструмент.  
 
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 



 
" фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC);  
 
" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI);  
 
" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). 
 
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
 
" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 
передбачених договором грошових потокiв, i його договiрнi умови передбачають виникнення у 
встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i 
процентiв (критерiй SPPI) на непогашену частину основної суми.  
 
При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Товариство може 
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному 
доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться 
окремо для кожного фiнансового iнструмента.  
 
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю 
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  
 
Товариство проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi 
портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння 
бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу.  
 
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної 
суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Товариство аналiзує 
договiрнi умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь 
договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв 
так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. 
 
 
 
Фiнансовi активи Товариства включають: 
 
 грошовi кошти та їх еквiваленти, короткострокову фiнансову допомогу, торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть. 
 
 
 
Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни 
бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, 
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Товариства при початковому визнаннi були класифiкованi 
до моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають 



рекласифiкацiї. 
 
 
 
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань  
 
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:  
 
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 
через прибутки/збитки;  
 
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не 
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi;  
 
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки;  
 
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової. 
 
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а 
також процентнi кредити та позики. 
 
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв  
 
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 
прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю без 
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв 
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.  
 
Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою 
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що 
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на рахунках 
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.  
 
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i 
дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.  
 
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового 
iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються при розрахунку 
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.  
 
 
 
При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн на 
передання обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх 
сторiн, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту 
фiнансування (коли встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi 
вигоди вiд реалiзацiї продукцiї). 
 
 
 



За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого 
сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням 
процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв або 
збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до 
iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину його 
справедливої вартостi.  
 
 
 
Переоцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки у iншому сукупному доходi, здiйснюється пiсля нарахування процентiв та 
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.  
 
В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, накопичена сума переоцiнки 
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.  
 
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного 
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.  
 
В подальшому зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фiнансовi гарантiї 
оцiнюються за найбiльшою з двох таких величин - сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом 
амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання. 
 
Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової 
гарантiї.  
 
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
 
" фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;  
 
" дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;  
 
" зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.  
 
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.  
 
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним 
кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 
iнструмента.  
 
 
 
Товариство застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за 
дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю за 
договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 
iнструмента, незалежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.  
 



 
 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими 
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Товариство очiкує 
отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної 
ставки активу.  
 
 
 
Товариство роздiлила фiнансовi активи на основi загальних характеристик кредитного ризику, 
таких як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента, 
дати первiсного визнання фiнансового активу, та застосувала до них iсторичний вiдсоток 
кредитних збиткiв, що базується на досвiдi Товариства щодо виникнення таких збиткiв, 
скоригованого на специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов. 
 
Списання  
 
Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого 
резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд 
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами 
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства. 
 
 
 
Припинення визнання i модифiкацiя договору  
 
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:  
 
а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу, 
закiнчується;  
 
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;  
 
в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.  
 
Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має 
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в 
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого 
передавання.  
 
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється, 
iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у 
межах подальшої участi в ньому.  
 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення 
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за 
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи або витрати вiд 
припинення визнання.  
 
Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання 
погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.  



 
Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн 
борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим зобов'язанням 
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та 
визнання нового фiнансового зобов'язання.  
 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового 
зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є 
доходами/витратами вiд припинення визнання. 
 
 
 
Процентнi доходи  
 
Товариство визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за ефективною 
ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати припинення 
визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї.  
 
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням:  
 
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв 
застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до 
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;  
 
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, 
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових 
активiв Товариство має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої 
собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.  
 
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику 
проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних резервiв пiд 
очiкуванi кредитнi збитки. 
 
 
 
2.8. Виробничi запаси 
 
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 
реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати, понесенi на придбання запасiв, виробничi 
або конверсiйнi та iншi витрати, понесенi на доведення до їхнього поточного мiсця 
розташування та стану. Вартiсть запасiв визначається на основi методу "iдентифiкованої 
собiвартостi? для всiх запасiв. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою очiкувану цiну реалiзацiї 
пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням вартостi завершення виробництва 
та витрат на продаж. 
 
  
 
2.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських 



рахунках, готiвковi кошти в касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком погашення 
до 90 днiв. 
 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених 
банкiвських овердрафтiв. 
 
 
 
2.10. Забезпечення 
 
Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання 
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може 
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про 
фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення 
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням 
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, 
за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає 
плин часу, визнається як фiнансовi витрати. 
 
 
 
2.11. Виплати працiвникам  
 
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками 
 
Товариство здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, якi 
розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на 
витрати у перiодi, в якому вони виникли.  
 
 
 
2.12. Оренда  
 
Визначення наявностi умов оренди в договорi грунтується на сутностi договору на дату початку 
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу 
або договiр передбачає право використання активу. 
 
 
 
Товариство як орендар 
 
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з 
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за 
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною 
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 
фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна 
ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у 
звiтi про фiнансовi результати. 
 



Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: 
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає 
об'рунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у кiнцi 
строку оренди.  
 
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз 
використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.  
 
 
 
Товариство як орендодавець 
 
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння 
активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi 
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i 
визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi 
визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 
 
 
 
2.13. Визнання доходiв 
 
Товариство визнає дохiд, коли вона задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи 
обiцяний товар або послугу  клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт отримує контроль над 
таким активом.   
 
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати 
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим 
суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього. 
Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя 
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано 
багатьма способами, наприклад, шляхом:  
 
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних  
послуг);  
 
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;  
 
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;   
 
г) продажу або обмiну активу;  
 
') надання активу у заставу як забезпечення позики; та  
 
д) утримання активу.  
 
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв:  
 
- Крок 1: Iдентифiкацiя договору; 
 
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору; 



 
- Крок 3: Визначення цiни операцiї; 
 
- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню; 
 
- Крок 5: Визнання виручки. 
 
Для кожного зобов'язання щодо виконання, Товариство визначає на момент укладення договору, 
чи задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить 
це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Товариство не задовольнить 
зобов'язання щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання 
задовольняється у певний момент часу.  
 
 
 
 
 
Дохiд вiд розподiлу газу 
 
Дохiд по договорам вiд розподiлу газу Товариство визначає як зобов'язання щодо виконання, якi 
задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю вiдокремлених 
товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою 
схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за результатом. Товариство 
застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку Товариство має право 
виставити рахунок вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв споживання 
кубометрiв газу. 
 
 
 
 
 
Дохiд вiд оренди 
 
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку дiї 
орендного договору.  
 
 
 
Iстотний компонент фiнансування 
 
В договорах Товариства вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування.  Як правило, Товариство 
отримує короткостроковi аванси вiд своїх клiєнтiв на строк до трьох мiсяцiв. Використовуючи 
практичний пiдхiд у МСФЗ 15, Товариство не налаштовує обiцяну суму винагороди за наслiдки 
значної фiнансової складової, якщо вона очiкує, що на момент початку контракту, перiод мiж 
передачею обiцяного товару або послуги клiєнту та коли клiєнт платить за такий товар, або 
послуга буде на рiк або менше. 
 
 
 
Подання 
 



Коли якась частина договору виконана, Товариство має вiдображати договiр у звiтi про 
фiнансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення 
мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiєнтом. 
Товариство вiдображає будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську 
заборгованiсть.  
 
Якщо клiєнт платить компенсацiю або Товариство має право на суму компенсацiї, яка є 
безумовною (тобто є дебiторською заборгованiстю), Товариство, перш нiж передавати товар або 
послугу клiєнтовi, має вiдобразити договiр як контрактне зобов'язання, на дату здiйснення 
оплати чи дату, коли оплата має бути здiйснена (залежно вiд того, яка дата ранiше).  
 
Зобов'язання за договором це зобов'язання Товариства передати товари або послуги клiєнту, за 
якi Товариство отримує компенсацiю (або сума компенсацiї має бути виплачена) вiд клiєнта.  
 
 
 
2.15. Податки 
 
Податок на прибуток 
 
Поточний податок на прибуток 
 
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до вимог чинного податкового 
законодавства та визначається на пiдставi фiнансових результатiв, вiдображених в 
бухгалтерському облiку i змiнених на деякi коригування, необхiднi для цiлей оподаткування. 
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, 
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та 
податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. 
Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.  
 
 
 
Вiдстрочений податок на прибуток 
 
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для 
цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку. 
 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими 
рiзницями, окрiм випадкiв, коли: 
 
" вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент 
здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 
прибуток чи збиток;  
 
" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та 
асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська 
Товариство може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна 
вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 



 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями 
i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового  кредиту i податкових збиткiв, 
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi 
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли: 
 
" вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, 
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що 
не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на 
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 
 
" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i 
асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi 
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному 
майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати 
тимчасову рiзницю. 
 
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й 
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й 
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного 
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 
 
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i 
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на 
звiтну дату. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi 
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. 
 
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за 
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим 
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. 
 
 
 
Податок на додану вартiсть 
 
В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% за операцiями продажу та iмпорту товарiв у 
межах країни, а також робiт i послуг та 0% за операцiями експорту товарiв i надання 
обмеженого перелiку послуг (наприклад мiжнародне транспортування). Зобов'язання платника 
податкiв з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованого протягом звiтного перiоду, i 
виникає на першу з двох дат: постачання товарiв клiєнту або отримання платежу вiд клiєнта. 
Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податкiв має право взаємно зарахувати за рахунок 
власного зобов'язання з ПДВ протягом звiтного перiоду. Права на кредит з ПДВ виникають 
пiсля отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранiшу iз двох дат: оплати 
постачальнику або отримання товарiв. ПДВ, який стосується операцiй продажу та придбання, 



визнається в консолiдованому  звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi i розкривається 
окремо, як актив та зобов'язання. У випадку формування резерву на знецiнення дебiторської 
заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається щодо валової суми дебiтора, включно з 
ПДВ, за виключенням резерву на знецiнення на передплати виданi.  
 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 
крiм таких випадкiв: 
 
" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 
витратної статтi, залежно вiд обставин; 
 
" дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 
 
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 
в окремому балансi.  
 
 Товариство користується касовим методом з ПДВ, за яким: 
 
дата виникнення податкового зобов'язання з ПДВ  визначається як дата зарахування 
(отримання) коштiв на поточний рахунок (у касу) платника ПДВ або дата отримання iнших 
видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають постачанню) ним товарiв 
(послуг); 
 
дата виникнення права на податковий кредит з ПДВ - як дата списання коштiв з поточного 
рахунку (видачi з каси) платника ПДВ або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi 
поставлених (або тих, що пiдлягають постачанню) йому товарiв (послуг). 
 
При цьому виникає або вiдстрочене зобов'язання з ПДВ, або ж вiдстрочений актив з ПДВ, який 
вiдображається у складi iнших оборотних активiв або ж iнших поточних зобовязань. 
 
 
 
 
 
Примiтка 3. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 
 
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. 
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими  для застосування з 01 сiчня 2019 
роцi.  
 
Стандарти та тлумачення були вперше прийнятi до застосування Товариством за фiнансовий рiк, 
який починається на або пiсля 1 сiчня 2019 року:  
 
" МСФЗ 16 "Оренда?;  
 
" Тлумачення КТМСФЗ 23 "Невизначенiсть щодо пiдходiв до податку на прибуток?;  
 
" Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв;  
 



" Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти? - Характеристики передоплати iз 
негативною компенсацiєю;  
 
" Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства? - Довгостроковi 
частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах;  
 
" Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам? - Поправки, скорочення або погашення 
пенсiйних планiв.  
 
Прийняття до застосування поправок до стандартiв не завдало суттєвого впливу на окремий 
фiнансовий стан або показники дiяльностi, вiдображенi в окремiй фiнансовiй звiтностi, i не 
призвели до будь-яких суттєвих змiн в облiковiй полiтицi Товариства та сумах, вiдображених за 
поточний або попереднi роки.  
 
 
 
3.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Товариством 
 
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску такi стандарти i тлумачення, а також 
поправки до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi: 
 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi 01.01.2020 Новi Концептуальнi засади 
дозволяється застосовувати з моменту публiкацiї Поправки до стандартiв в бiльшостi випадкiв 
повиннi застосуватися ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2020 року 
або пiсля. 
 
  
 
У березнi 2018 року Рада з МСФЗ опублiкувала новi Концептуальнi основи подання фiнансової 
звiтностi (далi  - КОФЗ). У новiй редакцiї КОФЗ рада по МСФЗ оновила структуру документа, 
визначення активiв i зобов'язань, а також презентувала новi положення з оцiнки та припинення 
визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй  звiтностi  за МСФЗ. У 
новiй редакцiї КОФЗ пiдкреслюється, що iнформацiя представлена у фiнансовiй звiтностi також 
повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi 
економiчними ресурсами. На вiдмiну вiд версiї документа 2010 року, дається явне посилання на 
поняття обачнiсть i йдеться, що дотримання обачностi дозволяє пiдтримати нейтральнiсть 
представлення даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в 
умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не 
тiльки їх юридичної форми.  
 
У новiй редакцiї КОФЗ явно згадуються тiльки двi форми звiтностi: Звiт про фiнансовий стан i 
Звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "Iншi форми i розкриття" 
визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять 
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi. 
 
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 01.01.2020 Опублiковано 22 жовтня 2018 року i вступають 
у силу для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду, який починається з 1 сiчня 2020 
року або пiсля цiєї дати. 
 
 
 



 
 
Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих 
процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створити вiддачу. 
 
Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого 
процесу у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали 
вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того, щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути 
наявним органiзований трудовий колектив. 
 
Визнання термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi 
надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому 
виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, 
наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку, замiнювати вiдсутнi 
елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. 
 
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не визнаються бiзнесом, 
якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному 
активi (або групi аналогiчних активiв). 
 
Цi змiни є перспективними. 
 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 
оцiнках та помилки" 01.01.2020 Опублiкованi 31 жовтня 2018 року i вступають в силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати  
 
 
 
Змiни уточнюють визначення  суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню 
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того, 
були допрацьованi пояснення до цього визначення. 
 
Змiни також забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах 
МСФЗ. 
 
Iнформацiя вважається суттєвою, якщо об?рунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення 
або складнiсть її розумiння може вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi 
фiнансової звiтностi загального призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка вiдображає 
фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує. 
 
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 
"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". Керiвництво iз 
застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй",  Посiбник з застування МСФЗ 4 "Договори 
страхування".  Основи для висновкiв до МСФЗ 17"Страховi контракти"    
 
 01.01.2020 Опублiкованi 31 жовтня 2018 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 
якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 
 
 
 
У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнним словом "рiшення" в поняття 



"користувачi" звузили до "основних користувачiв". 
 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", 
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти, визнання та оцiнка" 01.01.2020 Опублiкованi у вереснi 
2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля 
цiєї дати. 
 
 
 
 
 
Референснi процентнi ставки, такi як  LIBOR, EURIBOR  i TIBOR, грають важливу роль на 
глобальних фiнансових ринках. Вони використовуються в рiзних фiнансових iнструментах вiд 
iпотечних кредитiв до похiдних iнструмента. 
 
Поправки: 
 
" змiнили вимоги до облiку хеджування, при облiку хеджування передбачається, що 
контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi iпотеки, що хеджується i 
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування не змiниться в результатi реформи. 
 
" обов'язковi для всiх вiдносин хеджування на якi безпосередньо впливають реформи 
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування. 
 
" не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи 
 
" вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування. 
 
Товариство у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р. не застосовувало 
достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них i iнтерпретацiї. Прогнозований (очiкуваний) 
ступiнь впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та iнтерпретацiй на наступнi звiтнi 
перiоди дослiджується управлiнський персоналом. 
 
 
 
Примiтка 4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки 
 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд 
керiвництва суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми 
доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на 
звiтну дату.  
 
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших 
основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик 
виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом 
наступного фiнансового року: 
 
Строк корисного використання основних засобiв  
 
Знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх корисного використання. Строки 
корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив 



приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої 
вiдповiдностi. 
 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнка строкiв корисного 
використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних 
суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв 
корисного використання активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, 
його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна 
будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм 
амортизацiї. 
 
Iнформацiя про строки корисного використання груп основних засобiв розкривається у Примiтцi 
2.5. 
 
 
 
Резерв пiд кредитнi збитки  
 
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення 
корисностi.  Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi 
збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i 
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним 
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на 
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi Товариства або 
змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками 
невиконання зобов'язань за активами у складi Товариства. Керiвництво використовує оцiнки, 
заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними 
характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за 
Товариствоми дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство 
використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно Товариства 
дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин. 
 
 
 
Податкове та iнше законодавство 
 
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та 
митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди 
чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами 
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного 
тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень 
законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства, є правильним, i що Товариство 
дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та 
вiдрахування були сплаченi або нарахованi. 
 
Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 
органами. 
 
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань  
 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями 



у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна 
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для 
визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з 
iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї 
податкового планування в майбутньому.  
 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, якi 
базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї  
 
Згiдно з договором експлуатацiї газорозподiльних систем, пiдписаним мiж Товариством та 
Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, Товариство отримала основнi 
засоби для забезпечення розподiлу природного газу. На основi аналiзу договору експлуатацiї, 
керiвництво Товариства вважає, що всi ризики та винагороди вiд користування цими активами 
переходять до Товариства, тому цi активи визнаються у окремому балансi Товариства в момент 
отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого додаткового капiталу. Керiвництво 
вважає, що Товариство буде i надалi використовувати цi активи в осяжному майбутньому. 
 
 
 
Знецiнення нефiнансових активiв  
 
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 
потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: 
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок 
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї по 
комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов'язкову силу, або на 
ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. 
Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв. 
Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з 
реструктуризацiї, по проведенню якої у Товариства ще немає зобов'язань, або суттєвi iнвестицiї 
в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,  i якi 
перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до 
ставки дисконтування, що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також 
до очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою 
екстраполяцiї. 
 
 
 
Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 
 
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 
також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. 
Пiдприємство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 
органами.  
 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй 



мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 
зарахованi податковi збитки. 
 
 
 
 
 
Примiтка 5. Нематерiальнi активи 
 
 
 
Нематерiальнi активи представленi в звiтностi у виглядi прав користування майном, авторських 
та сумiжних з ними прав (програмнi продукти), iнших нематерiальних активiв (лiцензiй, 
дозволiв, патентiв тощо). 
 
 Нематерiальнi активи Разом 
 
Первiсна вартiсть   
 
На 31 грудня 2017 312 312 
 
Придбання 120 120 
 
Вибуття   
 
На 31 грудня 2018 432 432 
 
Придбання   
 
Вибуття (5) (5) 
 
На 31 грудня 2019 427 427 
 
Накопичений знос  
 
На 31 грудня 2017 (289) (289) 
 
Нарахований знос (10) (10) 
 
Вибуття зносу   
 
На 31 грудня 2018 (299) (299) 
 
Нарахований знос (28) (28) 
 
Вибуття зносу 5 5 
 
На 31 грудня 2019 (322) (322) 
 
Балансова вартiсть   
 



 На 31 грудня 2017 23 23 
 
 На 31 грудня 2018 133 133 
 
 На 31 грудня 2019 105 105 
 
 
 
Примiтка 6. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
 
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй протягом 
2019-2018 рокiв були такими: 
 
 Земля, будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспорт iншi основнi засоби
 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього В тому числi Державне майно 
 
Первiсна вартiсть  
 
На 31.12.2017 285321 1780 2638 968 8113 298820 228866 
 
Придбання (реконструкцiя) 9004 520 707 64 9849 20144 7008 
 
Вибуття (257) (85) (69) (1) (9930) (10342)  
 
На 31.12.2018 294068 2215 3276 1031 8032 308622 235874 
 
Придбання (реконструкцiя) 8442 319 1137 395 6623 16916 3346 
 
Вибуття  (58) (66) (16) (10041) (10181)  
 
На 31.12.2019 302510 2476 4347 1410 4614 315357 239220 
 
Нарахований знос  
 
На 31.12. 2017 (214412) (1419) (1714) (738) - (218283) (173582) 
 
Нарахований знос (6126) (128) (177) (157) - (6588) (5196) 
 
Прийнятий знос (59)  - - - (59) - 
 
Вибуття зносу 15 85 69 1 - 170 - 
 
На 31.12. 2018 (220582) (1462) (1822) (894) - (224760) (178778) 
 
Нарахований знос (6413) (289) (254) (118) - (7074) (5407) 
 
Прийнятий знос (474) - - - - (474) - 
 
Вибуття зносу  58 63 16 - 137 - 
 
На 31.12.2019 (227469) (1693) (2013) (996) - (232171) (184185) 



 
Балансова вартiсть  
 
 На 31.12.2018 73486 753 1454 137 8032 83862 57096 
 
 На 31.12.2019 75041 783 2334 414 4614 83186 55035 
 
Коефiцiєнт зносу 0,75 0,68 0,46 0,71 - 0,74 0,77 
 
Коефiцiєнт придатностi 0,25 0,32 0,54 0,29 - 0,26 0,23 
 
 
 
Перевiрка зменшення корисностi  
 
Керiвництво Товариства в 2018 та 2019 роках не виявило ознак зменшення корисностi основних 
засобiв.  
 
Товариство має в орендi земельнi дiлянки: 
 
" 0,5644 га з  листопада 2013 на 5 рокiв, продовжено в 2019 до 2023 року; 
 
" 0,27 га з липня 2018 року на 5 рокiв; 
 
" 0,0443 га з листопада 2012 на 49 рокiв; 
 
" 0,107 га з сiчня 2016 року на 20 рокiв 
 
" 0,0012 га з грудня 2016 року до 2025 року  
 
 Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди 
не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних дiлянок як операцiйну 
оренду. 
 
Станом на 31 грудня 2019  року у товариства: 
 
-вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв; 
 
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або 
якi були втраченi чи переданi; 
 
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 
 
Протягом 2019 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання 
пiдприємств.   
 
На 31.12.2019 року в експлуатацiї знаходяться повнiстю амортизованi основнi засоби, первiсна 
вартiсть яких складає 5823 тис.грн в т.ч. державного майна 3635 тис.грн (станом на 31.12.18 - 
2676 тис.грн в т.ч. державного майна 543 тис.грн ) 
 
Станом на 31.12.2019 АТ "Лубнигаз" користується кредитними коштами (вiдновлювальною 



кредитною лiнiєю) згiдно кредитного договору № 386, укладеного 29.07.2019р. з АТ 
"Полiкомбанк" строком дiї до 29.07.2020р,  вiдповiдно до якого частина основних засобiв 
(нерухоме майно) первiсною вартiстю  49136 тис.грн (залишкова 13306 тис.грн.) наданi в 
iпотеку. 
 
 
 
Примiтка 7. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
 
Станом на 31 грудня iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включали: 1 101   тис. грн. 
 
Фiнансовi iнвестицiї це iнвестицiї у дочiрнi Товариства: 
 
Пiдприємство, адреса Розмiр статутного капiталу Вид дiяльностi Доля власностi 
 
   01.01.2019 31.12.2019 
 
ТОВ "ТД "Лубнигаз" м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд.87 1,0 тис.грн. Торгiвля газом через 
мiсцевi (локальнi) трубопроводи 100 % 100 % 
 
Крiм окремої фiнансової звiтностi Товариство подає ще i консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
 
 
 
 
 
Примiтка 8. Запаси 
 
Станом на 31 грудня запаси включали: 
 
 
 
Найменування статтi 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 
Сировина i матерiали  5920 4540 4320 
 
Товари (газ) - - - 
 
Разом 5920 4540 4320 
 
      
 
На дату фiнансової звiтностi запаси вiдображаються за  найменшою вартiстю -  цiни придбання 
без ПДВ. 
 
 
 
Примiтка 9. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 
 
 



Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Дебiторська заборгованiсть за розподiл природного газу 236 1881 
 
Iнша дебiторська заборгованiсть 6429 6163 
 
Резерв пiд кредитнi збитки - - 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1125) 6665 8044 
 
 
 
 
 
10.1. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала: 
 
 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Авансовi платежi за товари та послуги 1198 1156 
 
Iншi авансовi платежi - - 
 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами разом (рядок 1130) 1198 1156 
 
  
 
10.2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Податок на додану вартiсть  - 
 
Податок на прибуток 24 24 
 
Iншi розрахунки по податкам 1 - 
 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом разом (рядок 1135) 25 24 
 
 
 
10.3. Iнша дебiторська заборгованiсть 
 
Станом на 31 грудня iнша дебiторська заборгованiсть включала: 



 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Поточна: 
 
Дебiторська заборгованiсть за пенi, неустойки та за рiшенням суду 41716 22873 
 
Заборгованiсть повязаних сторiн 19364 3136 
 
Iншi активи 72 54 
 
Резерв пiд знецiнення (12) (12) 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть разом (рядок 1155) 61140 26051 
 
 
 
Рух за статтями резерву пiд знецiнення є таким: 
 
 2019р 2018 р 
 
На 1 сiчня 12 12 
 
Списано за рiк - - 
 
Нараховано за рiк - - 
 
На 31 грудня 12 12 
 
 
 
Примiтка 10. Грошi та їх еквiваленти 
 
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 192 648 
 
Кошти в дорозi - - 
 
Грошовi кошти в касi   
 
Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 192 648 
 
  
 
Примiтка 11. Iншi активи 
 
Станом на 31 грудня iншi активи включали: 
 



 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Оборотнi:   
 
Iншi активи 6213 9525 
 
Iншi оборотнi активи разом (рядок 1190) 6213 9525 
 
Iншi оборотнi активи вiдображають податок на додану вартiсть за пiльгою (по оплатi), строк 
влючення до декларацiї з ПДВ ще не настав.  
 
 
 
Примiтка 12. Власний капiтал 
 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., зареєстрований статутний капiтал Товариства складав 
400533 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного 
голосу. Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу 
становила 601 тис. грн.  
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв 
Товариства є наступним: 
 
Акцiонери Країна реєстрацiї 31 грудня 2019, % 31 грудня 2018,% 
 
ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 01001 м. Київ, вул. Б. 
 
Хмельницького, 6 25,0004 25,0004 
 
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" Київ, вул. Московська б.46/2, 17 поверх, 
оф.9 25,9996 25,9996 
 
Компанiя "AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD" Лондон, Фiнчлi Роуд, 176, оф.8
 25,0756 25,0756 
 
Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT" Лондон, Шеперд Маркет 8, оф.21
 19,4741 19,4741 
 
Фiзичнi особи, 1076 чол.  4,4503 4,4503 
 
Разом  100 100 
 
 
 
 
 
Додатковий капiтал 
 
Договiрна вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв  



 
Додатковий капiтал включає безкоштовно отримане державне майно за вартiстю, що була 
узгоджена мiж Товариством та розпорядником майна, згiдно договору про надання на правi 
господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу 
природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з 
газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, 
який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi. Додатковою угодою вiд 
24.05.2017 року змiнено назву, преамбулу та всi роздiли цього договору. Назву договору змiнено 
на " Договiр експлуатацiї газорозподiльних систем або їх складових". Договiр дiє до його 
припинення з пiдстав передбачених умовами договору. А також вартiсть прийнятих на баланс у 
господарське вiдання об"єктiв газозабезпечення комунальної власностi  згiдно рiшень органiв 
мiсцевого самоврядування. Крiм цього до iншого додаткового капiталу включена  дооцiнка 
Товариства основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої",  в тому числi 
державного майна, яка проводилась станом на 31.03.2010 року. 
 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).    
 
     Непокритий збиток складає: на початок звiтного перiоду  47765 тис. грн., на кiнець 
звiтного перiоду 47681 тис. грн.  Прибуток за 2019 рiк складає 108 тис. грн.  Чистi активи на 
дату Балансу становлять 33 567 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року 34944 тис.грн. 
 
 
 
 
 
Примiтка 13. Iншi фiнансовi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня iнша фiнансовi зобов'язання включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть (i) 3139 3628 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок 1515)  3139 3628 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 1610) 489
 2068 
 
Заборгованiсть повязаних осiб 54329 23823 
 
Iншi фiнансовi зобов'язання  3797 7000 
 
 
 
  
 
Довгостроковi зобов'язання Товариства станом на 31.12.2019 року складають 3139 тис.грн. 
(2018:3628 тис.грн.) i вiдображають  реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України 
"Про деякi питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю") борг 
перед ДК "Газ України" за природний газ  ( поставлений у 2010 роцi)  згiдно договору про 
реструктуризацiю заборгованостi у вiдповiдностi до якого пiдлягає сплатi у 2020-2027 роках 



3139 тис.грн. 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2019-2027 роках.  
 
 
 
Примiтка 14. Забезпечення 
 
Станом на 31 грудня забезпечення включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Резерв невикористаних вiдпусток 2982 3007 
 
Забезпечення разом 2982 3007 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 2982 3007 
 
 
 
Забезпечення виплат персоналу 
 
Товариство несе зобов'язання одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам з 
тривалим стажем, а також бонусiв з нагоди ювiлею.  
 
Крiм цього, Товариство несе зобов'язання компенсувати Державi Українi суму пенсiйних 
нарахувань, що виплачуються Державою спiвробiтнику Товариства, який працював певний 
перiод часу у шкiдливих умовах (як зазначено статутними положеннями) i який, таким чином, 
має право на раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до досягнення 
звичайного пенсiйного вiку (як визначено статутними положеннями). 
 
Рух забезпечень 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 
 
 Резерв невикористаних вiдпусток Всього 
 
На 1 сiчня 2019 року 3007 3007 
 
Суми вiдображенi у окремому звiтi про фiнансовi результати 3433 3433 
 
Виплаченi винагороди 3458 3458 
 
На 31 грудня 2019 року 2982 2982 
 
Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) - - 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 2982 2982 
 
Забезпечення разом 2982 2982 
 



 
 
Рух забезпечень 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 
 
 
 
 Резерв невикористаних вiдпусток Всього 
 
На 1 сiчня 2018 року 2758 2758 
 
Суми вiдображенi у окремому звiтi про фiнансовi результати 3436 3436 
 
Виплаченi  3187 3187 
 
На 31 грудня 2018 року 3007 3007 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 3007 3007 
 
Забезпечення разом 3007 3007 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 15. Поточна кредиторська заборгованiсть  
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Заборгованiсть за постачання природного газу 39986 30932 
 
Заборгованiсть за транспортування  природного газу - - 
 
Заборгованiсть за матерiали та послуги 14518 15300 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1615) 
 54504 46232 
 
 
 
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 60 днiв. 
 
 
 
15.1. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 
 



 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Заборгованiсть з податку на додану вартiсть 1238 567 
 
Заборгованiсть з податку на прибуток - - 
 
Iншi податки 383 335 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом разом (рядок 1620) 1621
 902 
 
 
 
 
 
15.2 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Аванси отриманi за розподiл природного газу 3 712 3 809 
 
Iншi аванси отриманi 917 1 032 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами разом (рядок 1635) 4629 4841 
 
 
 
 
 
 
 
15.3. Iншi поточнi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Фiнансова допомога 192 - 
 
Iншi поточнi зобов'язання 3307 4916 
 
Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690)  3499 
 
 4916 
 
Заборгованiсть повязаних сторiн 54329 23823 
 
 
 



Примiтка 16. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 
 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Розподiл природного газу 76172 93 873 
 
Iншi доходи 6653 4665 
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2000) 82825 98538 
 
 
 
Нижче наведена деталiзована iнформацiя про основний дохiд Групи за типами клiєнтiв: 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 
 
 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 
 
 
Розподiл природного газу 29914 46258 76172 
 
Iншi доходи 5366 1287 6653 
 
Дохiд разом 35280 47545 82825 
 
 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 
 
 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 
 
 
Розподiл природного газу 32657 61216 93873 
 
Iншi доходи 2502 2163 4665 
 
Дохiд разом 35159 63379 98538 
 
 
 
Продаж та розподiл природного газу 
 
Приймання - передача обсягу природного газу вiдбувається на межi балансової належностi 
газових мереж. Розрахунковим перiодом згiдно договору постачання та розподiлу природного 
газу є календарний мiсяць. Звичайний термiн сплати для фiзичних споживачiв складає вiд 5 до 



30 днiв пiсля закiнчення мiсяця надання послуг. Для юридичних осiб звичайними умовами 
оплати є авансовий платiж. 
 
 
 
Примiтка 17.  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
включала: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 32210 30522 
 
Запаснi частини та матерiали 66872 83687 
 
Знос та амортизацiя 6934 6441 
 
Iншi витрати 3249 2151 
 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2050) 109265
 122801 
 
   
 
 
 
Примiтка 18. Iншi операцiйнi доходи 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Штрафи отриманi 36164 20872 
 
Дохiд вiд оренди 601 638 
 
Дохiд вiд продажу запасiв 106 5034 
 
Iншi операцiйнi доходи 706 135 
 
Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120) 37577 26679 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 19. Адмiнiстративнi витрати 
 



За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 10192 9744 
 
Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 328 464 
 
Утримання адмiнiстративних примiщень та витратнi матерiали 1487 1129 
 
Знос та амортизацiя 168 157 
 
Iншi витрати 239 292 
 
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) 12414 11786 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 20. Iншi операцiйнi витрати 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Нарахованi штрафи та пенi 331 268 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 761 525 
 
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 106 287 
 
 
 
Iншi операцiйнi витрати 1680 1068 
 
Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) 2878 2148 
 
 
 
Примiтка 21. Фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Фiнансовi витрати:    
 
Процентнi витрати за банкiвськими кредитами 1123 754 



 
Вiдсотковi витрати разом 1123 754 
 
Фiнансовi витрати разом (рядок 2250) 1123 754 
 
 
 
 
 
Примiтка 22. Податок на прибуток 
 
Нижче представленi основнi компоненти податкових витрат з податку на прибуток за роки, що 
закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв: 
 
Податок на прибуток у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Витрати з поточного податку на прибуток   
 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi 487 -2581 
 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 487 -2581 
 
Впродовж 2018-2019 рокiв застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi 
складала 18%.  
 
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та добутком 
бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки 
що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 роки:  
 
 2019 р. 2018р. 
 
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 595 -10408 
 
 
 
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% 107 -1873 
 
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу витрат 
(доходiв) при визначеннi оподаткованого прибутку   
 
 380 -308 
 
 
 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 487 -2181 
 
   
 
Примiтка 23. Операцiї з пов'язаними сторонами та внутрiшнi операцiї  Товариства. 



 
Вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними 
вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на 
операцiйнi або фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку 
вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична 
форма. 
 
До пов'язаних сторiн входить: 
 
1) Материнська компанiя АТ "Лубнигаз" - власниками значного пакету ацiй є  
 
" ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код за ЄДРПОУ 20077720), 
якому належать 25,0004%, контролюючою стороною якого є Кабiнет мiнiстрiв України, 
кiнцевий бенефiцiарний власник вiдсутнiй 
 
" ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 20036655), якiй 
належить 25,9996%, контролюючою стороною якого є NG CHING YU. 19.11.1971. K 02851025, 
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛIКА, М. ГОНКОНГ, ВУЛ. ХЕННЕСI РОАД, БУД., 16.  
 
" Компанiя "AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD", якiй належить 25,0756%, 
контролюючою стороною якого є Зубарев Дмитро Юрiйович, 22.10.1967. iдендифiкацiйний код 
2476614395,   м.Київ вул. Росiйська, буд. 76/4 кв.5  
 
" Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT", якiй належить 19,4741%, 
контролюючою стороною якого є Тарашевський Владислав Станiславович 22.09.1948 , 
iдендифiкацiйний код 1779713891, м. Київ, вул.Бурмистренко, буд.10, кв.84. 
 
2) Пiдприємства пiд спiльним котролем - Товариства, якi перебувають пiд спiльним 
контролем Товариства, iнформацiя щодо яких вiдображена у Примiтцi 5 до окремої фiнансової 
звiтностi. 
 
3) Ключовий управлiнський персонал - фiзичнi особи, якi мають повноваження та 
вiдповiдають за планування, управлiння та контроль дiяльностi Товариства прямо чи 
опосередковано, i включають членiв Правлiння, Наглядової Ради, керiвникiв пiдприємств, що 
знаходяться пiд спiльним контролем та їхнiх прямих родичiв. 
 
4) Iншi пов'язанi сторони - включають компанiї, якi є афiлiйованими компанiями 
Товариства. 
 
 
 
Найбiльш суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами стосуються послуг з розподiлу природного 
газу. Iншi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної господарської дiяльностi 
та включають придбання матерiалiв, послуг i обладнання. 
 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами, якi є iндивiдуально суттєвими, були такими 
(без урахування резерву пiд кредитнi збитки):  
 
 31.12.19  31.12.18 
 
Необоротнi активи 



 
Iншi фiнансовi iнвестицiї 1101 313 
 
Оборотнi активи 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   
 
Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 19364 3136 
 
Фiнансовi зобов'язання 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54329 23823 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами   
 
 
 
Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з мiж Товариством та 
пов'язаними сторонами на: 
 
 Продажi пов'язаним особам Покупки у пов'язаних сторiн 
 
 
 
 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
 
Товариства, що мають долю в материнськiй компанiї 2000 - 1230 51956 
 
Товариства, що спiльно контролюються  47064 62598 47064 62598 
 
 
 
 
 
 
 
Залишки в розрахунках мiж Товариством та пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi 
нижче: 
 
 
 
 Заборгованiсть пов'язаних сторiн * Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами * 
 
 
 
 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
 
Товариства, що мають долю в материнськiй компанiї   16925 16362 
 
Товариства, що спiльно контролюються  19364 3136 54329 23823 
 



 
 
 
 
Умови операцiй з пов'язаними сторонами 
 
Залишки за операцiями на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними та погашаються 
грошовими коштами. За дебiторською або кредиторською заборгованiстю пов'язаних сторiн не 
було надано або отримано жодних гарантiй. Станом на 31 грудня 2019 року в Товариствi резерв 
пiд кредитнi збитки дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн вiдсутнiй (31 грудня 2018 р.: 
вiдсутнiй).  
 
 
 
Винагорода ключового управлiнського персоналу Товариства 
 
Винагорода ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 11 осiб (Генеральний директор та 
члени Дирекцiї, голова та члени Наглядової ради) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., склала 
1977 тис. грн., i включена в адмiнiстративнi витрати (31 грудня 2018 р.- 2301 тис. грн.). 
 
Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу, включена до заробiтної плати 
i витрат на персонал.  
 
 2019 2018 
 
Короткостроковi виплати працiвникам 1977 2301 
 
 
 
Товариство не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не 
має зобов'язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми членами 
Правлiння i Наглядової ради. 
 
 
 
Примiтка 24. Договiрнi та умовнi зобов'язання 
 
Загальнi умови функцiонування 
 
 
 
Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2019 
роцi в значнiй мiрi визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися 
нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi 
фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї 
нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. 
 
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої 
на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з 
корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для 
вiдновлення економiки в країнi. 



 
Слабкiсть нацiональної валюти, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, 
негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває, нестабiльнiсть на традицiйних експортних 
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї, є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного 
середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших 
мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ. 
 
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi, i якi оцiнюються, результати 
зазначених факторiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi. 
 
Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а 
також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Товариства в майбутньому. 
Керiвництво вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної 
дiяльностi та розвитку Товариства. 
 
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi 
такої невизначеностi. Про такi корегування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i 
зможуть бути оцiненi. 
 
Вплив уряду на полiтику встановлення тарифiв 
 
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. 
 
Так як iснує невизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розподiл природного газу, а 
дiючi тарифи не вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що склалася на ринку природного газу, 
неможливо передбачити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Товариства та її 
дiяльнiсть.   
 
Державне майно, отримане за договором експлуатацiї 
 
Станом на 1 сiчня 2011 року Товариство мала договiр з НАК "Нафтогаз України" на оперативне 
управлiння державним майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою дiю i стосовно 
цього майна Товариство пiдписала договiр щодо надання на правi господарського вiдання 
державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не 
пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та 
газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва (далi - "Договiр") з 
Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України.  
 
Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може бути розiрваний 
за взаємною згодою сторiн, у випадку лiквiдацiї Товариства та у випадку невиконання 
Товариством певних положень Договору, таких як забезпечення умов безпечної та безаварiйної 
експлуатацiї державного майна, виконання робiт, пов'язаних з полiпшенням, вiдновленням, 
ремонтом, реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, вiдповiдно до 
умов чинного законодавства України. 
 
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину бiзнесу 
Товариства, майбутня дiяльнiсть i фiнансовi показники Товариства залежать вiд подовження дiї 
Договору.  
 
Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Товариство продовжить 
використовувати цi активи у газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому. 



 
Податковi ризики 
 
Операцiї Товариства та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в 
Українi, в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних 
актiв. 
 
Юридичнi аспекти 
 
У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй. 
Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався 
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство вiдповiдним 
чином включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Товариства 
оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно 
оцiнена, Товариство не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання 
вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у 
майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року такi нарахованi умовнi зобов'язання у складi iнших поточних 
зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi). 
 
 
 
Питання охорони навколишнього середовища 
 
Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства може завдавати шкоди навколишньому 
середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 
змiнюються та постiйно переглядаються. В мiру  визначення зобов'язань вони негайно 
визнаються. Потенцiйнi зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого 
застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi 
чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво вважає, що за iснуючих 
умов застосування вимог законодавчих актiв не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди 
навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi. 
 
 
 
Концентрацiя закупок  
 
Протягом 2019 року Товариство придбало послуги з транспортування газу магiстральними 
газопроводами та послуги балансування обсягiв природного газу у ПАТ "Укртрансгаз" на 
загальну суму 457462 тис. грн. (2018:  628136 тис. грн)  
 
 
 
Капiтальнi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Товариство не мала зобов'язань з придбання та будiвництва 
основних засобiв (на 31 грудня 2019 року: вiдсутнi). 
 
 
 



 
 
Примiтка 25. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 
 
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають дебiторську та кредиторську 
заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв - 
забезпечити фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство має рiзнi iншi фiнансовi активи i 
зобов'язання, такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають 
безпосередньо у ходi операцiйно-господарської дiяльностi Товариства.  
 
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Товариства ризик лiквiдностi та 
кредитний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Товариство 
не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна 
ставка за вiдновлювальною кредитною лiнiєю Товариства не має змiнної частини i не прив'язана 
до будь-якої референтної ставки. 
 
Категорiї фiнансових iнструментiв 
 
Станом на  31 грудня 2019 року: 
 
31-12-2019 
 
 Примiтка Сума 
 
Фiнансовi активи  49749 
 
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд:
    
 
Фiнансовi iнвестицiї  1116 
 
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю:   48633 
 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  - 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  6665 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  41776 
 
Грошi та їх еквiваленти  192 
 
Фiнансовi зобов'язання  61634 
 
Зобов'язання,  що облiковуються за амортизованою вартiстю:   
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть  3631 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги  - 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  54504 
 



Iншi поточнi зобов'язання  3499 
 
 
 
 
 
Ризик лiквiдностi 
 
Метою Товариства є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом 
використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення 
процентних позик. Товариство аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та 
планує свою лiквiднiсть залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними 
iнструментами.  
 
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Товариства станом на 31 
грудня на основi недисконтованих контрактних платежiв: 
 
31 грудня 2019 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки   3-6 рокiв Понад 6 
рокiв Всього 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання  489 978 1186 978 3628 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54504 - - - -
 54504 
 
Iншi поточнi зобов'язання 3499 - - - - 3499 
 
 
 
31 грудня 2018 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки   3-6 рокiв Понад 6 
рокiв Всього 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання  2068 978 1186 1467 5696 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 46232 - - - -
 46232 
 
Iншi поточнi зобов'язання 4916 - - - - 4916 
 
 
 
 
 
Кредитний ризик 
 
Фiнансовi iнструменти, якi  потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно 
включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.  
 
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Товариство 
не вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й 
потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Товариства 



вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Товариства 
вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.  
 
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Товариства, якi включають грошовi 
кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Товариством. Сума максимального розмiру 
ризику в таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
 
 
 
Управлiння ризиком недостатностi капiталу 
 
Завданням Товариства при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Товариства 
продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для 
акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних 
операцiйних потреб, капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Товариства.  
 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства й може коригувати свою 
полiтику й цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, 
тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 
рокiв, цiлi, полiтика та процедури Товариства щодо управлiння капiталом не зазнали змiн.  
 
Товариство контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт фiнансової залежностi, що являє собою 
чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Товариство 
включає до складу чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну 
частину, кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов'язання з одержаних авансiв та iншi поточнi 
зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 
 
 31-12-2019  31-12-2018 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 3628 5696 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги - - 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 54504 46232 
 
Iншi поточнi зобов'язання 3499 4916 
 
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (192) (648) 
 
Чиста заборгованiсть 61439 56196 
 
Всього власний капiтал 33567 34944 
 
Капiтал i чиста заборгованiсть 95006 91140 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
Примiтка 26. Оцiнка за справедливою вартiстю 
 
 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної 
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки 
необхiдно об'рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки 
не завжди виражають суми, якi Товариство може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.  
 
 
 
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та 
кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з 
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.  
 
Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових iнструментiв, 
що належать Товариствi, i якi вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан:    
 
  Балансова вартiсть Справедлива вартiсть  
 
 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 
 
Фiнансовi активи     
 
Дольовi фiнансовi iнструменти 
 
     
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,послуги 
 
 6665 8044 6665 8044 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
 
 41776 22915 
 
 41776 22915 
 
Фiнансовi зобов'язання     
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 
 54504 46232 54504 46232 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть 3628 5696 3628 5696 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги     
 



Iншi поточнi зобов'язання 3499 4916 3499 4916 
 
 
 
  
 
 
 
Примiтка 27.  Плани керiвництва  
 
 
 
У 2020 роцi керiвництво Товариства планує продовжити роботу з впровадження заходiв по 
реалiзацiї проектiв модернiзацiї та технiчного переоснащення, належного виконання 
iнвестицiйної програми. 
 
Однiєю з основних проблем дiяльностi товариства є те, що Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання в сферi енергетики та комунальних послуг, на протязi 2017-2019 рокiв не 
переглядався тариф на послуги iз розподiлу природного газу. 
 
Так, зокрема внаслiдок не вiдповiдностi фактичної закупiвельної цiни природного газу, що 
використовується для виробничо-технологiчних потреб, цiнi (заниженiй), яка передбачена при 
встановленнi НКРЕ КП тарифiв на транспортування (розподiл) природного газу, не покрито 
тарифною виручкою вартiсть використаного природного газу для виробничо-технологiчних 
потреб у 2017р. в сумi 14390,9 тис.грн.,  в 2018р - 27203,2 тис.грн., а в 2019р - 11357 тис.грн. 
Крiм того, в результатi суттєвого зменшення обсягiв споживання газу на 31,1 млн.куб.м , або на 
22,2% в порiвняннi з передбаченими тарифом,  в 2019 роцi недоотримано тарифної виручки в 
сумi 21752 тис.грн. Внаслiдок вищевикладеного за результатами дiяльностi у 2019 роцi АТ 
"Лубнигаз" отримав валовий збиток в сумi  26440 тис.грн. збиток (до оподаткування ) склав 143 
тис.грн. 
 
У 2019 роцi Товариством до НКРЕКП, для покращення фiнансового стану Товариства, 
пiдвищення лiквiдностi активiв, можливостi розраховуватися за своїми зобов'язаннями   було 
надано документи для перегляду тарифу на послуги розподiлу природного газу, який 
розрахований згiдно "Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги 
розподiлу природного газу", затвердженої постановою НКРЕКП. 
 
В груднi 2019 року НКРЕКП прийняло Постанову №3030 "Про встановлення тарифу на послуги 
розподiлу природного газу для АТ "Лубнигаз", якою затвердженi наступнi тарифи на послуги 
розподiлу природного газу: 
 
- на перiод з 01 сiчння 2020 до 30 червня 2020 включно у розмiрi 1,05 грн за 1 куб.м. на 
мiсяць (без урахування ПДВ); 
 
- на перiод з 01 липня 2020 у розмiрi 1,33 грн. за куб.м. (без урахування ПДВ). 
 
Середньозважений тариф на послуги розподiлу природного газу на 2020 рiк становить 1,19 грн.  
за куб.м. (без урахування ПДВ). 
 
Таким чином, з урахуванням встановленого тарифу на послуги з розподiлу природного газу та 
проведення всiх запланованих заходiв, товариство планує беззбитково закiнчити 2020 рiк. 



 
 
 
 
 
Примiтка  28.    Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
 
 
 
 Корпоративне управлiння товариством - це система вiдносин, яка визначає правила та 
процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також 
розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння 
ним. 
 
 
 
         28.1.Система корпоративного управлiння  
 
 
 
Система корпоративного управлiння АТ "Лубнигаз" має наступну структуру: 
 
1. Загальнi збори - Вищий орган Товариства. 
 
2. Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду АТ  
"Лубнигаз", контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора та дирекцiї Товариства. 
 
3. Дирекцiя - виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 
законодавством, Статутом та Положенням "Про дирекцiю АТ "Лубнигаз" здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 
 
4. Загальнi збори акцiонерiв АТ "Лубнигаз" були проведенi 23.04.2019 (протокол № 23).  
 
 
 
 
 
 
 
   28.2. Служба внутрiшнього аудиту.  
 
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби 
внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.  
 
 
 
28.3.  Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.  
 
Протягом 2019 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв 



шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу 
товариства, нi з боку третiх осiб.  
 
 
 
 
 
Примiтка 29. Подiї пiсля звiтної дати 
 
Подiї, якi трапились в промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової звiтностi, 
можуть потребувати коригувань активiв та зобов'язань.  
 
 Пiсля звiтної дати вiдбулася подiя на яку ми звертаємо увагу та яка може мати можливi 
наслiдки для фiнансової звiтностi. 
 
 З кiнця 2019 розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву GOVID 
-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019р. 
Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження 
GOVID -19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоровя, 
а з 13 березня 2020 року - про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням GOVID -19 в 
Європi та iнших регiонах.  З 11 березня 2020 оголошений карантин i в Українi. Заходи, що 
вживаються по всьому свiту з метою боротьби з поширенням GOVID -19, призводять  до 
необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає на попит на використання природного 
газу та iншу продукцiю Товариства, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, 
спрямованих на запобiгання поширенню iнфекцiї. На тлi цих подiй вiдбулося iстотне падiння 
фондових ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, iстотно знизилася цiна нафти, 
вiдбулося ослаблення української гривнi до долара США i Євро, i пiдвищилася ставки 
кредитування для багатьох компанiй, що розвиваються. Незважаючи на те, що, момент випуску 
даної фiнансової звiтностi ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що 
негативний вплив на свiтову економiку i невизначенiсть, щодо подальшого економiчного 
зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i 
фiнансових результатах Товариства. Керiвництво Товариства уважно стежить за ситуацiєю i 
реалiзує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на Групу. 
 
Товариство визначило, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 
2019 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 та результати дiяльностi за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з GOVID -19. 
 
  
 
Примiтка 30. Затвердження окремої  фiнансової звiтностi 
 
Повний комплект окремої фiнансової звiтность АТ "Лубнигаз" за рiк, що закiнчився 31 грудня 
2019  року затверджений до випуску (з метою оприлюднення) 24 квiтня 2020 року. Нi учасники 
Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни  до цiєї окремої фiнансової звiтностi 
пiсля її затвердження до випуску. 
 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi 
 



Примiтка 1. Товариство та його дiяльнiсть 
 
 
 
Загальна iнформацiя щодо материнської компанiї 
 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз" (далi - скорочено АТ 
"Лубнигаз", товариство).  
 
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 05524713. 
 
Мiсцезнаходження товариства: 37503, Полтавська обл., мiсто Лубни,  вул.Л.Толстого, будинок 
87. 
 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз" (скорочено АТ 
"Лубнигаз" (далi по тексту - "Товариство") було створене згiдно з українським законодавством у 
1994 роцi шляхом перетворення державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї 
"Лубнигаз" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про 
корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року № 210. 
 
У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2011 роцi (рiшенням 
загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2011р) Товариство здiйснило перереєстрацiю та змiнило 
назву на Публiчне акцiонерне товариство  "Лубнигаз". ПАТ "Лубнигаз" є правонаступником   
Вiдкритого акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Лубнигаз". Рiшенням 
загальних зборiв вiд 23.04.2019 Товариство  здiйснило перереєстрацiю та змiнило назву на 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз", яке є за 
органiзацiйно-правовою формою приватним акцiонерним товариством. 
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена для  АТ "Лубнигаз" та його дочiрнiх 
пiдприємств (далi - "Група"). Iнформацiя про структуру Групи представлена в Примiтцi 5. 
Iнформацiя про вiдносини Групи з iншими пов'язаними сторонами наведена в Примiтцi 24. 
 
У груднi 2014 року на засiданнi Наглядової ради  ПАТ "Лубнигаз" було прийняте рiшення  про 
створення  Товариства з  обмеженою вiдповiдальнiстю  "Торговий дiм "Лубнигаз ",  яке було 
офiцiйно зареєстроване вiдповiдними державними органами 12 сiчня 2015 року. На виконання 
вимог Закону України "Про функцiонування  ринку природного газу", щодо вiдокремлення та 
незалежностi лiцензiйної дiяльностi з постачання природного газу, з 01.07.2015р.  постачання 
природного газу здiйснює дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТД "Лубнигаз".  
 
ТОВ "ТД "Лубнигаз" в свою чергу 02.03.2016 року стало власником ТОВ "Укргаз ресурс". Крiм 
того ТОВ "ТД "Лубнигаз" у 2017 роцi стало   засновником ДП "Пирятинтеплопостачання". На 
пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 12.08.2019року АТ "Лубнигаз"  стало засновником ТОВ 
"Лубнигаз-Трейдiнг". 
 
Група займається постачанням та розподiлом природного газу в  Лубенському, Пирятинському, 
Гребiнкiвському та Оржицькому районах  Полтавськiй областi.  Газ купується у НАК 
"Нафтогаз України" та у приватних постачальникiв природного газу i постачається споживачам 
(промисловим, комунально-побутовим пiдприємствам, бюджетним органiзацiям, населенню 
тощо). Реалiзацiя газу населенню здiйснюється з урахуванням тарифiв на транспортування та 
розподiл, встановлених Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг ("НКРЕКП") та торгiвельної нацiнки на постачання, а iншим 



споживачам без урахування тарифу на розподiл природного газу. Транспортування  газу 
вiдбувається через магiстральнi трубопроводи  АТ "Укртрансгаз" та розподiльчi мережi 
Товариства.  
 
АТ "Лубнигаз" складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися 
за адресою: 37503, Полтавська обл., мiсто Лубни, вул.Л.Толстого, будинок 87 та на веб.сайтi: 
www.lubnygaz.com.ua. 
 
 
 
Операцiйне середовище 
 
Протягом 2019 року українська економiка демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля декiлькох 
рокiв полiтичних та економiчних потрясiнь. Рiвень iнфляцiї в Українi знизився до 4,1% у 2019 
роцi порiвняно з 9,8 % у 2018 роцi, а ВВП оцiнюється на очiкуваному рiвнi 3,5% (пiсля 
зростання у 3,3% у 2018 роцi). 
 
Пiсля декiлькох рокiв падiння, українська гривня укрiпилася вiдносно Євро на 17% i вiдносно 
долару США на 14% . Значущими факторами у цьому напрямку є успiшний запуск програми 
МВФ наприкiнцi 2018 року, високий рiвень доходiв експортерiв агропромислової продукцiї, 
стримування лiквiдностi у гривнi та стабiльно високий рiвень надходжень валюти через 
державнi борговi папери. В той самий час, з початку 2020 року ризик знецiнення української 
гривнi зростає, як наслiдок негативних економiчних подiй в свiтi.  
 
Починаючи з квiтня 2019 року Нацiональний банк України ("НБУ") розпочав цикл на 
полегшення обмежень в своїй монетарнiй полiтицi, а також поступово знижував свою облiкову 
ставку вперше за останнi два роки, з 18,0% в квiтнi 2019 року до 10,0% у березнi 2020 року, що 
пiдкрiплено стабiльним прогнозом щодо зниження iнфляцiї. 
 
 У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України 
Standby ("SBA") у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. Україна вже отримала вiд МВФ та 
ЄС 2 мiльярди доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового банку на суму 750 
мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищує здатнiсть України 
виконати свої валютнi зобов'язання у 2020 роцi, що зрештою сприятиме фiнансовiй та 
макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. В той же час, МВФ буде приймати рiшення щодо 
наступних траншiв, базуючись на прогресi з боку України у виконаннi вимог Меморандуму 
економiчного та полiтичного спiвробiтництва.  
 
На 2020 рiк в Українi запланованi суттєвi виплати з публiчного боргу, що буде потребувати 
мобiлiзацiї фiнансових ресурсiв як всерединi країни, так i за її межами, що буде вiдбуватись у 
середовищi, де виклики для економiк, що розвиваються, дедалi зростають. Крiм того, тенденцiї 
щодо падiння промислового виробництва у другому пiврiччi 2019 року можуть продовжуватися 
й у 2020 роцi.  
 
Протягом березня-квiтня 2019 року в Українi вiдбулись президентськi вибори, а за ними - 
позачерговi парламентськi вибори у липнi 2019 року. Ступiнь невизначеностi щодо майбутнього 
напрямку реформ у 2020 роцi залишається високим. Далi, у березнi 2020 року, Уряд було 
звiльнено i призначено новий склад Кабiнету Мiнiстрiв.  
 
Крiм того, 16 сiчня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змiн до 
деяких законодавчих актiв України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, усунення 



технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi " № 465-IX та Закон "Про 
внесення змiн до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адмiнiстрування податкiв, 
усунення технiчних та логiчних неузгодженостей у податковому законодавствi " № 466-IX. Цi 
закони запроваджують змiни до податкової та фiнансової звiтностi в Українi. Закон № 465-IX 
пiдписаний президентом України та набуває чинностi з 27 лютого 2020 року, Закон № 466-IX 
передано на пiдпис президенту України. Товариство наразi аналiзує вплив цих законiв на 
подання фiнансової та податкової звiтностi у наступних перiодах. 
 
Наприкiнцi 2019 року, з'явились першi новини щодо COVID-19 (коронавiрусу) в Китаї. Станом 
на 31 грудня 2019 року до Всесвiтньої Органiзацiї Охорони Здоров'я було звiтовано про 
поодинокi випадки захворювання невiдомим вiрусом. Ситуацiя суттєво змiнилась на початку 
2020 року, коли розпочався глобальний спалах цього вiрусу, i його розповсюдження стрiмко 
набуло розвитку. Керiвництво вважає вплив цього спалаху подiєю пiсля звiтної дати, яка не 
потребує коригування. Товариство оцiнює, що цi подiї можуть призвести до неможливостi, або 
несприятливих цiнових умов щодо нових запозичень на глобальних ринках. Наразi ситуацiя досi 
набуває розвитку, i її вплив на майбутнi подiї неможливо спрогнозувати. Керiвництво й надалi 
буле спостерiгати за розвитком подiй i вживати заходiв для нiвелювання її негативних наслiдкiв.  
 
Незважаючи на деякi покращення у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної 
ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший 
суттєвий вплив на економiку України та дiяльнiсть Товариства.  
 
 
 
Державне регулювання дiяльностi Товариства  
 
Функцiонування газової галузi є надзвичайно важливим для України з ряду причин, що 
включають економiчнi, стратегiчнi чинники та мiркування державної безпеки. 
 
 Державне регулювання ринку природного газу в Українi здiйснює держава в особi Кабiнету 
Мiнiстрiв України та Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг ("НКРЕКП?). НКРЕКП затверджує тарифи на послуги транспортування 
магiстральними та розподiльними трубопроводами на територiї України, тарифи на послуги 
зберiгання, закачування та вiдбору газу з пiдземних сховищ газу. НКРЕКП також затверджує 
процедури встановлення тарифiв на транспортування, розподiл та зберiгання природного газу, 
вiдповiдає за захист прав споживачiв у сферi встановлення тарифiв, безпеки постачань та якостi 
послуг.  
 
Крiм того, Законом України "Про ринок природного газу? вiд 9 квiтня 2015 року № 329-VIII 
було створено передумови для нової моделi ринку природного газу, побудованої на принципах 
вiльної добросовiсної конкуренцiї та орiєнтованої на забезпечення високого рiвня захисту прав 
та iнтересiв споживачiв, а також здатної до iнтеграцiї з ринками природного газу держав - сторiн 
Енергетичного Спiвтовариства, у тому числi шляхом створення регiональних ринкiв природного 
газу.  
 
Починаючи з 1 березня 2019 року, газовий ринок України перейшов на добове балансування, 
виконуючи зобов'язання, якi взяв на себе Уряд в рамках Угоди про асоцiацiю з Європейським 
Союзом.  
 
 
 



Тарифи на послуги зберiгання (закачування, вiдбору) природного газу 21 грудня 2018 року 
НКРЕКП прийняла постанову №2001 про встановлення тарифiв на послуги 
 
 
 
Принцип безперервної дiяльностi.     
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi 
дiяльностi.  
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року  Група мала накопиченi збитки у сумi 47 413 тис. грн. 
(2018: накопиченi збитки у сумi 47 330 тис. грн.).  
 
На дату затвердження звiтностi Група функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з 
кризовими явищами в Українi. Стабiлiзацiя економiчного середовища в Українi залежить вiд 
заходiв, що проводяться Урядом. В той же час, не iснує чiткого уявлення того, якi результати 
будуть отриманi вiд зазначених заходiв. Тому неможливо достовiрно надати оцiнку ефекту 
впливу економiчного середовища на лiквiднiсть та доходи Групи, її стабiльнiсть та структуру 
операцiй з покупцями та постачальниками. В пiдсумку виникає суттєва невизначенiсть, що може 
мати вплив на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв та спроможнiсть  
Група обслуговувати та сплачувати свої борги по мiрi настання термiнiв їх погашення.  
 
    Керiвництво вживає наступнi заходи для забезпечення здатностi Товариства продовжувати 
безперервну дiяльнiсть: 
 
" iнiцiювання регулятивних та законодавчих змiн, спрямованих на збiльшення доходiв вiд 
основної дiяльностi; 
 
" оптимiзацiя експлуатацiйних та адмiнiстративних витрат 
 
           Враховуючи наявну iнформацiю, фiнансова звiтнiсть АТ "Лубнигаз" складалась 
вiдповiдно до принципу безперервностi, виходячи з припущення, що Товариство є безперервно 
дiючим i залишатиметься таким у майбутньому. Наразi Товариство не має намiру анi потреби 
лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi. Дана консолiдована фiнансова 
звiтнiсть не мiстить в собi будь-яких коригувань, якi можуть мати мiсце в пiдсумку такої 
невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть 
бути оцiненi. 
 
 
 
Примiтка 2. Основнi положення облiкової полiтики 
 
2.1. Основа складання звiтностi 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi ("МСФЗ") у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку ("РМСБО"). Консолiдацiя фiнансової звiтностi Товариства здiйснена у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСФЗ 3 "Об'єднання 
бiзнесу". 
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною 



вартiстю. Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є 
функцiональною валютою, а всi суми округленi до цiлих тисяч ("тис. грн."), якщо не зазначено 
iнше.  
 
 
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи станом на 31 грудня 2019 року та за рiк, що 
закiнчився на зазначену дату, була затверджена Протоколом Наглядової ради до випуску 24 
квiтня 2020 року. 
 
 
 
 
 
2.2. Основа консолiдацiї 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Товариства, ТОВ "ТД 
"Лубнигаз" (код за ЄДРПОУ 39581002), ТОВ "Укргаз ресурс" ( код за ЄДРПОУ 39550325),  ДП 
"Пирятинтеплопостачання" (код за ЄДРПОУ 41117227), ТОВ "Лубнигаз-трейдiнг" (код за 
ЄДРПОУ 43173310)  станом на 31 грудня 2019 року. 
 
ТОВ "ТД "Лубнигаз", ТОВ "Укргаз ресурс", ТОВ "Лубнигаз-трейдiнг" та ДП 
"Пирятинтеплопостачання" повнiстю консолiдуються з дати створення, що є датою фактичного 
переходу контролю над пiдприємствами до Групи, i продовжують консолiдуватися до дати 
втрати такого контролю. Фiнансова звiтнiсть пiдприємств групи складена за той самий звiтний 
перiод, що й фiнансова звiтнiсть Товариства, iз застосуванням єдиної облiкової полiтики. Всi 
внутрiшньогруповi залишки, доходи та витрати, а також нереалiзованi прибутки i збитки, що 
виникають в результатi внутрiшньогрупових операцiй, були повнiстю виключенi. 
 
 
 
Якщо Група втрачає контроль над товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, вона: 
 
" Припиняє визнання активiв i зобов'язань дочiрнього пiдприємства (у тому числi гудвiлу, 
що стосується її) 
 
" Припиняє визнання балансової вартостi неконтрольної частки участi 
 
" Припиняє визнання накопичених курсових рiзниць, вiдображених у капiталi 
 
" Визнає справедливу вартiсть отриманої винагороди 
 
" Визнає справедливу вартiсть iнвестицiї, що залишилась 
 
" Визнає надлишок або дефiцит, що утворився в результатi операцiї, у складi прибутку або 
збитку 
 
" Перекласифiковує частку материнської Товариства у компонентах, ранiше визнаних у 
складi iншого сукупного доходу, до складу прибутку або збитку чи нерозподiленого прибутку. 
 
 



 
2.3. Оцiнка справедливої вартостi 
 
Справедлива вартiсть визначається як цiна, яка була б отримана за продаж  активу, або 
сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 
 
Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу  активу або передачi 
зобов'язання вiдбувається або  
 
" на головному ринку для цього  активу або зобов'язання; або  
 
" за вiдсутностi головного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього  активу або 
зобов'язання. 
 
У Групи має бути доступ до головного або найсприятливiшого ринку. 
 
Група оцiнює справедливу вартiсть  активу або зобов'язання, користуючись припущеннями, 
якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну  активу або зобов'язання, та 
припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах. Оцiнка справедливої 
вартостi нефiнансового  активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi 
вигоди шляхом найвигiднiшого та найкращого використання  активу або шляхом продажу його 
iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив найвигiднiше та найкраще. Група 
застосовує методики оцiнювання, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, 
щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих вхiдних 
даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 
 
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у 
фiнансовiй звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на 
основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в 
цiлому:  
 
Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або 
зобов'язання  
 
Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; 
 
Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що 
вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. 
 
У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй 
основi, Група визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно аналiзуючи 
класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки 
справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 
 
Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Група класифiкувала активи та 
зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також 
застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище. 
 
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв розкривається у Примiтцi 27. 
 



 
 
2.4. Нематерiальнi активи 
 
Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх 
економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 
 
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням 
нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи 
капiталiзуються тiльки у тому випадку , коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, 
втiленi у конкретних активах, до яких вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у 
тому перiодi, в якому вони були понесенi.  
 
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання 
активу та вiдображається у статтi звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. 
Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Змiна строкiв 
корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно. Лiквiдацiйна 
вартiсть вважається нульовою. 
 
Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає: 
 
" Програмне забезпечення - вiдповiдно до правовстановлюючого документа; 
 
" "Iншi нематерiальнi активи"  - вiдповiдно до правовстановлюючого документа.  
 
 
 
2.5. Основнi засоби 
 
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю 
(стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу 
та збиткiв вiд зменшення корисностi.  
 
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю 
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.  
 
 
 
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв Групи оцiнена як нульова, тому що Група 
використовуватиме активи до кiнця їхнього фiзичного iснування. 
 
 
 
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного 
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є 
такими: 
 
Групи основних засобiв Термiн корисного використання 
 
Будiвлi та споруди   30 - 50 рокiв 
 



Машини та обладнання   5 - 15 рокiв 
 
 
 
Транспортнi засоби 5 - 10 рокiв 
 
Iншi основнi засоби 3 - 15 рокiв 
 
 
 
 
 
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних 
активiв i вводу їх в експлуатацiю.  
 
 
 
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, 
якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при 
проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi 
балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для 
такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування 
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.  
 
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли 
певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути 
вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його 
балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або 
одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування. 
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин:  чистої 
цiни продажу активу або вартостi використання активу. 
 
 
 
Отримання основних засобiв вiд клiєнтiв 
 
В процесi своєї господарської дiяльностi, Група отримує у володiння вiд своїх клiєнтiв основнi 
засоби, якi будуть використовуватися у процесi постачання газу. Цi основнi засоби, що 
вiдповiдають критерiям визначення активу, визнаються за справедливою вартiстю i можуть бути 
отриманi за наступними угодами: 
 
" за договорами дарування. В такому випадку основнi засоби визнаються у складi iнших 
операцiйних доходiв в момент отримання.  
 
" за договорами користування та господарського вiдання. Такi основнi засоби визнаються 
на дату отримання активу iз одночасним визнанням iнших довгострокових зобов'язань. Iншi 
довгостроковi зобов'язання поступово визнаються доходами впродовж очiкуваного строку 
корисного використання отриманих активiв.  
 
 
 



2.6. Перерахунок iноземної валюти 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях ("грн."),  що є 
функцiональною валютою i валютою подання звiтностi Групи. Операцiї в iноземнiй валютi 
первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату 
здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, 
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi 
курсовi рiзницi включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi 
оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, 
що дiяв на дату первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою 
вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату 
визначення справедливої вартостi. 
 
Станом на 31 грудня курси обмiну валют, використанi для перерахунку залишкiв в iноземнiй 
валютi, були представленi таким чином:  
 
У гривнях 2019 2018 
 
1,00 долар США 23,69 27,69 
 
1,00 євро 26,42 31,71 
 
 
 
Середнi курси обмiну валют за дванадцять мiсяцiв, що закiнчились 31 грудня, були представленi 
таким чином: 
 
У гривнях 2019 2018 
 
1,00 долар США 25,85 27,20 
 
1,00 євро 28,95 32,14 
 
 
 
Протягом 2019 та 2018 рокiв в Українi дiяли валютнi обмеження затвердженi Нацiональним 
банком України. Iноземну валюту можна вiльно конвертувати за курсом, наближеним до курсу 
обмiну, встановленого Нацiональним банком України. У теперiшнiй час гривня не є вiльно 
конвертованою валютою за межами України. 
 
 
 
2.7. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка 
 
Класифiкацiя фiнансових активiв  
 
В момент початкового визнання фiнансових iнструментiв Група здiйснює їх класифiкацiю та 
визначає модель подальшої оцiнки.  
 
Борговi фiнансовi активи Група класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку вона використовує 
для управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, 



що iнiцiює фiнансовий iнструмент.  
 
Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 
 
" фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (AC);  
 
" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI);  
 
" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). 
 
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 
обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
 
" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 
передбачених договором грошових потокiв, i його договiрнi умови передбачають виникнення у 
встановленi термiни грошових потокiв, якi являють собою виплату виключно основної суми i 
процентiв (критерiй SPPI) на непогашену частину основної суми.  
 
При первiсному визнаннi iнструментiв капiталу, якi не призначенi для торгiвлi, Група може 
безповоротно вибрати вiдображати подальшi змiни справедливої вартостi в iншому сукупному 
доходi, тобто вiднести такi iнструменти до категорiї оцiнки за справедливою вартiстю, з 
вiдображенням результату переоцiнки в iншому сукупному доходi (FVOCI). Цей вибiр робиться 
окремо для кожного фiнансового iнструмента.  
 
Всi фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям для їх оцiнки за амортизованою вартiстю 
або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, як описано вище, оцiнюються за 
справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  
 
Група проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується актив, на рiвнi портфеля 
фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає спосiб управлiння бiзнесом 
i надання iнформацiї управлiнському персоналу.  
 
При оцiнцi того, чи є передбаченi договором грошовi потоки виключно виплатами основної 
суми i процентiв на непогашену частину основної суми ("критерiй SPPI"), Група аналiзує 
договiрнi умови фiнансового iнструмента, а саме - чи мiстить фiнансовий актив яку-небудь 
договiрну умову, яка може змiнити термiни або суму передбачених договором грошових потокiв 
так, що фiнансовий актив не буде вiдповiдати аналiзованiй вимозi. 
 
 
 
Фiнансовi активи Групи включають: 
 
 грошовi кошти та їх еквiваленти, короткострокову фiнансову допомогу, торгову та iншу 
дебiторську заборгованiсть. 
 
 
 
Рекласифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється перспективно виключно у випадку змiни 



бiзнес-моделi, в рамках якої вони утримуються. Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, 
а також фiнансовi активи, якi на вибiр Групи при початковому визнаннi були класифiкованi до 
моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки не пiдлягають рекласифiкацiї. 
 
 
 
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань  
 
Фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за виключенням:  
 
1) фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 
через прибутки/збитки;  
 
2) фiнансових зобов'язань, якi виникають у разi, коли передавання фiнансового активу не 
вiдповiдає умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участi;  
 
3) договорiв фiнансової гарантiї, авалю, поруки;  
 
4) зобов'язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової. 
 
Фiнансовi зобов'язання Групи включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також 
процентнi кредити та позики. 
 
Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв  
 
Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 
прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю без 
урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв 
вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.  
 
Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою 
вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що 
безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на рахунках 
дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.  
 
До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i 
дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.  
 
Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового 
iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються при розрахунку 
ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.  
 
 
 
При первiсному визнаннi Група оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 
операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Група очiкує отримати в обмiн на передання 
обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо 
торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування (коли 
встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї 
продукцiї). 
 



 
 
За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого 
сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням 
процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв або 
збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до 
iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину його 
справедливої вартостi.  
 
 
 
Переоцiнка фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням 
переоцiнки у iншому сукупному доходi, здiйснюється пiсля нарахування процентiв та 
амортизацiї дисконту/премiї, формування оцiночного резерву за кредитними ризиками.  
 
В момент припинення визнання фiнансового активу, що оцiнюється за справедливою вартiстю з 
визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, накопичена сума переоцiнки 
рекласифiкується з iншого сукупного доходу в прибутки або збитки.  
 
Фiнансовi гарантiї та зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової пiд час первiсного 
визнання оцiнюються за справедливою вартiстю.  
 
В подальшому зобов'язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фiнансовi гарантiї 
оцiнюються за найбiльшою з двох таких величин - сумою оцiночного резерву пiд очiкуванi 
кредитнi збитки та сумою справедливої вартостi фiнансового зобов'язання за мiнусом 
амортизацiї накопиченого доходу згiдно з принципами його визнання. 
 
Зменшення корисностi - Фiнансовi активи, зобов'язання з надання позик i договори фiнансової 
гарантiї.  
 
Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  
 
" фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;  
 
" дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;  
 
" зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.  
 
За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.  
 
Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним 
кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 
iнструмента.  
 
 
 
Група застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за 
дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю за 
договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї 



iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.  
 
 
 
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими 
потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Група очiкує отримати. 
Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної ставки активу.  
 
 
 
Група роздiлила фiнансовi активи на основi загальних характеристик кредитного ризику, таких 
як: тип фiнансового iнструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емiтента, дати 
первiсного визнання фiнансового активу, та застосувала до них iсторичний вiдсоток кредитних 
збиткiв, що базується на досвiдi Групи щодо виникнення таких збиткiв, скоригованого на 
специфiчнi фактори для боржникiв та загальних економiчних умов. 
 
Списання  
 
Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого 
резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд 
очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами 
чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Групи. 
 
 
 
Припинення визнання i модифiкацiя договору  
 
Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:  
 
а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу, 
закiнчується;  
 
б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;  
 
в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.  
 
Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має 
реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в 
односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого 
передавання.  
 
Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється, 
iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у 
межах подальшої участi в ньому.  
 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення 
визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за 
вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи або витрати вiд 
припинення визнання.  
 
Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання 



погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.  
 
Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн 
борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим зобов'язанням 
вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та 
визнання нового фiнансового зобов'язання.  
 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового 
зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є 
доходами/витратами вiд припинення визнання. 
 
 
 
Процентнi доходи  
 
Група визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за ефективною ставкою 
вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати припинення визнання 
(продаж, погашення), рекласифiкацiї.  
 
Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, 
визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням:  
 
1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв 
застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до 
амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;  
 
2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, 
але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових 
активiв Група має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi 
фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.  
 
Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику 
проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних резервiв пiд 
очiкуванi кредитнi збитки. 
 
 
 
2.8. Виробничi запаси 
 
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 
реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати, понесенi на придбання запасiв, виробничi 
або конверсiйнi та iншi витрати, понесенi на доведення до їхнього поточного мiсця 
розташування та стану. Вартiсть запасiв визначається на основi методу "iдентифiкованої 
собiвартостi? для всiх запасiв, за виключенням природного газу, для якого використовується 
метод  "перше надходження - перше вибуття?.  Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою очiкувану 
цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням вартостi завершення 
виробництва та витрат на продаж. 
 
  
 
2.9. Грошовi кошти та їх еквiваленти 



 
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських 
рахунках, готiвковi кошти в касi та не знецiненi короткостроковi депозити зi строком погашення 
до 90 днiв. 
 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених 
банкiвських овердрафтiв. 
 
 
 
2.10. Забезпечення 
 
Забезпечення визнається тодi, коли Група має теперiшнє зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання 
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може 
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про 
фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення 
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням 
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням, 
за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає 
плин часу, визнається як фiнансовi витрати. 
 
 
 
2.11. Виплати працiвникам  
 
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками 
 
Група здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, якi розраховуються на 
основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на витрати у перiодi, в якому 
вони виникли.  
 
 
 
2.12. Оренда  
 
Визначення наявностi умов оренди в договорi грунтується на сутностi договору на дату початку 
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу 
або договiр передбачає право використання активу. 
 
 
 
Група як орендар 
 
Фiнансова оренда, за якою до Групи переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з 
володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за 
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною 
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю 
фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна 
ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у 



звiтi про фiнансовi результати. 
 
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: 
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає 
об'рунтованої упевненостi в тому, що до Групи перейде право власностi на актив у кiнцi строку 
оренди.  
 
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз 
використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.  
 
 
 
Група як орендодавець 
 
Оренда, за якою у Групи залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння активом, 
класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi договору 
операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються 
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як 
дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 
 
 
 
2.13. Визнання доходiв 
 
Група визнає дохiд, коли вона задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний 
товар або послугу  клiєнтовi. Актив передається, коли клiєнт отримує контроль над таким 
активом.   
 
Контроль над активом означає здатнiсть керувати використанням активу та отримувати 
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включає в себе спроможнiсть заборонити iншим 
суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди вiд нього. 
Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або економiя 
грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи опосередковано 
багатьма способами, наприклад, шляхом:  
 
a) використання активу для виробництва товарiв або надання послуг (у тому числi державних  
послуг);  
 
б) використання активу для пiдвищення вартостi iнших активiв;  
 
в) використання активу для погашення зобов'язання або зменшення витрат;   
 
г) продажу або обмiну активу;  
 
') надання активу у заставу як забезпечення позики; та  
 
д) утримання активу.  
 
Визнання доходу за договорами з клiєнтами проходить за наступною моделлю iз п'яти крокiв:  
 
- Крок 1: Iдентифiкацiя договору; 



 
- Крок 2: Iдентифiкацiя зобов'язань, що пiдлягають виконанню в рамках договору; 
 
- Крок 3: Визначення цiни операцiї; 
 
- Крок 4: Розподiл цiни операцiї на зобов'язання, що пiдлягають виконанню; 
 
- Крок 5: Визнання виручки. 
 
Для кожного зобов'язання щодо виконання, Група визначає на момент укладення договору, чи 
задовольнить вона це зобов'язання щодо  виконання з плином часу, чи ж вона задовольнить це 
зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. Якщо Група не задовольнить зобов'язання 
щодо виконання з плином часу, то це зобов'язання щодо виконання задовольняється у певний 
момент часу.  
 
 
 
Дохiд вiд продажу газу  
 
Дохiд по договорам вiд продажу газу Група визначає як зобов'язання щодо виконання, якi 
задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю вiдокремлених 
товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою 
схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за результатом. Товариство  
застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку Товариство має право 
виставити рахунок, на основi узгодженої кiлькостi переданих кубометрiв газу. 
 
 
 
Дохiд вiд розподiлу газу 
 
Дохiд по договорам вiд розподiлу газу Група визначає як зобов'язання щодо виконання, якi 
задовольняються з плином часу, кожної обiцянки передати клiєнтовi серiю вiдокремлених 
товарiв або послуг, якi по сутi є однаковими та передаються клiєнтовi за однiєю i тiєю самою 
схемою. Доходи визнаються помiсячно за методом оцiнки за результатом. Товариство 
застосовує практичний прийом щодо визнання доходiв у сумi на яку Група має право виставити 
рахунок вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв споживання кубометрiв газу. 
 
 
 
 
 
Дохiд вiд оренди 
 
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку дiї 
орендного договору.  
 
 
 
Iстотний компонент фiнансування 
 
В договорах Групи вiдсутнiй iстотний компонент фiнансування.  Як правило, Група отримує 



короткостроковi аванси вiд своїх клiєнтiв до трьох мiсяцiв. Використовуючи практичний пiдхiд 
у МСФЗ 15, Група не налаштовує обiцяну суму винагороди за наслiдки значної фiнансової 
складової, якщо вона очiкує, що на момент початку контракту, перiод мiж передачею обiцяного 
товару або послуги клiєнту та коли клiєнт платить за такий товар, або послуга буде на рiк або 
менше. 
 
 
 
Подання 
 
Коли якась частина договору виконана, Група має вiдображати договiр у звiтi про фiнансовий 
стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж 
виконанням Групою свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiєнтом. Група 
вiдображає будь-якi безумовнi права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть.  
 
Якщо клiєнт платить компенсацiю або Група має право на суму компенсацiї, яка є безумовною 
(тобто є дебiторською заборгованiстю), Група, перш нiж передавати товар або послугу клiєнтовi, 
має вiдобразити договiр як контрактне зобов'язання, на дату здiйснення оплати чи дату, коли 
оплата має бути здiйснена (залежно вiд того, яка дата ранiше).  
 
Зобов'язання за договором це зобов'язання Групи передати товари або послуги клiєнту, за якi 
Група отримує компенсацiю (або сума компенсацiї має бути виплачена) вiд клiєнта.  
 
 
 
2.15. Податки 
 
Податок на прибуток 
 
Поточний податок на прибуток 
 
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до вимог чинного податкового 
законодавства та визначається на пiдставi фiнансових результатiв, вiдображених в 
бухгалтерському облiку i змiнених на деякi коригування, необхiднi для цiлей оподаткування. 
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, 
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв). 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та 
податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. 
Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.  
 
 
 
Вiдстрочений податок на прибуток 
 
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма 
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для 
цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку. 
 
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими 
рiзницями, окрiм випадкiв, коли: 
 



" вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або 
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент 
здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний 
прибуток чи збиток;  
 
" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та 
асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська 
Товариство може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна 
вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 
 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями 
i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового  кредиту i податкових збиткiв, 
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна 
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi 
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли: 
 
" вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, 
виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що 
не є об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на 
бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i 
 
" вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i 
асоцiйованi Товариства, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi 
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному 
майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати 
тимчасову рiзницю. 
 
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й 
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й 
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного 
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 
 
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування 
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i 
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на 
звiтну дату. 
 
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi 
капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв. 
 
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за 
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних 
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим 
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання. 
 
 
 
Податок на додану вартiсть 
 



В Українi ПДВ стягується за двома ставками: 20% за операцiями продажу та iмпорту товарiв у 
межах країни, а також робiт i послуг та 0% за операцiями експорту товарiв i надання 
обмеженого перелiку послуг (наприклад мiжнародне транспортування). Зобов'язання платника 
податкiв з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованого протягом звiтного перiоду, i 
виникає на першу з двох дат: постачання товарiв клiєнту або отримання платежу вiд клiєнта. 
Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податкiв має право взаємно зарахувати за рахунок 
власного зобов'язання з ПДВ протягом звiтного перiоду. Права на кредит з ПДВ виникають 
пiсля отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранiшу iз двох дат: оплати 
постачальнику або отримання товарiв. ПДВ, який стосується операцiй продажу та придбання, 
визнається в консолiдованому  звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi i розкривається 
окремо, як актив та зобов'язання. У випадку формування резерву на знецiнення дебiторської 
заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається щодо валової суми дебiтора, включно з 
ПДВ, за виключенням резерву на знецiнення на передплати виданi.  
 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), 
крiм таких випадкiв: 
 
" ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим 
органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина 
витратної статтi, залежно вiд обставин; 
 
" дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ. 
 
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або 
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної 
в консолiдованому балансi.  
 
 Група користується касовим методом з ПДВ, за яким: 
 
дата виникнення податкового зобов'язання з ПДВ  визначається як дата зарахування 
(отримання) коштiв на поточний рахунок (у касу) платника ПДВ або дата отримання iнших 
видiв компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають постачанню) ним товарiв 
(послуг); 
 
дата виникнення права на податковий кредит з ПДВ - як дата списання коштiв з поточного 
рахунку (видачi з каси) платника ПДВ або дата надання iнших видiв компенсацiй вартостi 
поставлених (або тих, що пiдлягають постачанню) йому товарiв (послуг). 
 
При цьому виникає або вiдстрочене зобов'язання з ПДВ, або ж вiдстрочений актив з ПДВ, який 
вiдображається у складi iнших оборотних активiв або ж iнших поточних зобовязань. 
 
 
 
 
 
Примiтка 3. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї 
 
В цiлому, облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що застосовувалась у попередньому звiтному роцi. 
Деякi новi стандарти та iнтерпретацiї стали обов'язковими  для застосування з 01 сiчня 2019 
роцi.  
 



Стандарти та тлумачення були вперше прийнятi до застосування Товариством за фiнансовий рiк, 
який починається на або пiсля 1 сiчня 2019 року:  
 
" МСФЗ 16 "Оренда?;  
 
" Тлумачення КТМСФЗ 23 "Невизначенiсть щодо пiдходiв до податку на прибуток?;  
 
" Щорiчнi вдосконалення МСФЗ за перiод 2015-2017 рокiв;  
 
" Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти? - Характеристики передоплати iз 
негативною компенсацiєю;  
 
" Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства? - Довгостроковi 
частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах;  
 
" Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам? - Поправки, скорочення або погашення 
пенсiйних планiв.  
 
Прийняття до застосування поправок до стандартiв не завдало суттєвого впливу на окремий 
фiнансовий стан або показники дiяльностi, вiдображенi в окремiй фiнансовiй звiтностi, i не 
призвели до будь-яких суттєвих змiн в облiковiй полiтицi Товариства та сумах, вiдображених за 
поточний або попереднi роки.  
 
 
 
3.1. Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватись Групою 
 
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi до випуску такi стандарти i тлумачення, а також 
поправки до стандартiв були випущенi, але не набули чинностi: 
 
Концептуальна основа фiнансової звiтностi 01.01.2020 Новi Концептуальнi засади 
дозволяється застосовувати з моменту публiкацiї Поправки до стандартiв в бiльшостi випадкiв 
повиннi застосуватися ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2020 року 
або пiсля. 
 
  
 
У березнi 2018 року Рада з МСФЗ опублiкувала новi Концептуальнi основи подання фiнансової 
звiтностi (далi  - КОФЗ). У новiй редакцiї КОФЗ рада по МСФЗ оновила структуру документа, 
визначення активiв i зобов'язань, а також презентувала новi положення з оцiнки та припинення 
визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй  звiтностi  за МСФЗ. У 
новiй редакцiї КОФЗ пiдкреслюється, що iнформацiя представлена у фiнансовiй звiтностi також 
повинна допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi 
економiчними ресурсами. На вiдмiну вiд версiї документа 2010 року, дається явне посилання на 
поняття обачнiсть i йдеться, що дотримання обачностi дозволяє пiдтримати нейтральнiсть 
представлення даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в 
умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не 
тiльки їх юридичної форми.  
 
У новiй редакцiї КОФЗ явно згадуються тiльки двi форми звiтностi: Звiт про фiнансовий стан i 
Звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "Iншi форми i розкриття" 



визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод i мiстять 
порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi. 
 
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 01.01.2020 Опублiковано 22 жовтня 2018 року i вступають 
у силу для угод придбання з початку рiчного звiтного перiоду,який починається з 1 сiчня 2020 
року або пiсля цiєї дати. 
 
 
 
 
 
Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес складається iз внескiв i суттєвих 
процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створити вiддачу. 
 
Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску i суттєвого 
процесу у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку i ще не отримали 
вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того, щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути 
наявним органiзований трудовий колектив. 
 
Визнання термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах i послугах, якi 
надаються клiєнтам, на формуваннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому 
виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, 
наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку, замiнювати вiдсутнi 
елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. 
 
Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не визнаються бiзнесом, 
якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному 
активi (або групi аналогiчних активiв). 
 
Цi змiни є перспективними. 
 
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 
оцiнках та помилки" 01.01.2020 Опублiкованi 31 жовтня 2018 року i вступають в силу для 
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати  
 
 
 
Змiни уточнюють визначення  суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню 
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того, 
були допрацьованi пояснення до цього визначення. 
 
Змiни також забезпечують послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах 
МСФЗ. 
 
Iнформацiя вважається суттєвою, якщо об?рунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення 
або складнiсть її розумiння може вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi 
фiнансової звiтностi загального призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка вiдображає 
фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує. 
 
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 
"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи". Керiвництво iз 



застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй",  Посiбник з застування МСФЗ 4 "Договори 
страхування".  Основи для висновкiв до МСФЗ 17"Страховi контракти"    
 
 01.01.2020 Опублiкованi 31 жовтня 2018 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 
якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 
 
 
 
У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнним словом "рiшення" в поняття 
"користувачi" звузили до "основних користувачiв". 
 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", 
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти, визнання та оцiнка" 01.01.2020 Опублiкованi у вереснi 
2019 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля 
цiєї дати. 
 
 
 
 
 
Референснi процентнi ставки, такi як  LIBOR, EURIBOR  i TIBOR, грають важливу роль на 
глобальних фiнансових ринках. Вони використовуються в рiзних фiнансових iнструментах вiд 
iпотечних кредитiв до похiдних iнструмента. 
 
Поправки: 
 
" змiнили вимоги до облiку хеджування при облiку хеджування передбачається що 
контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi iпотеки, що хеджується i 
грошовi потоки вiд iнструменту хеджування не змiниться в результатi реформи. 
 
" обов'язковi для всiх вiдносин хеджування на якi безпосередньо впливають реформи 
внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування. 
 
" не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи 
 
" вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування. 
 
Товариство у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2019 р. не застосовувало 
достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них i iнтерпретацiї. Прогнозований (очiкуваний) 
ступiнь впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та iнтерпретацiй на наступнi звiтнi 
перiоди дослiджується управлiнський персоналом. 
 
 
 
Примiтка 4. Суттєвi облiковi судження та оцiнки 
 
Складання консолiдованої фiнансової звiтностi Групи згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва 
суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, 
витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну 
дату.  
 



Нижче поданi основнi припущення, що стосуються можливих майбутнiх подiй та iнших 
основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик 
виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв протягом 
наступного фiнансового року: 
 
Строк корисного використання основних засобiв  
 
Знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх корисного використання. Строки 
корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив 
приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої 
вiдповiдностi. 
 
Об'єкти основних засобiв вiдображаються за собiвартiстю. Оцiнка строкiв корисного 
використання об'єктiв основних засобiв вимагає вiд керiвництва застосування професiйних 
суджень, якi базуються на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв 
корисного використання активiв керiвництво враховує умови очiкуваного використання активу, 
його моральний знос, фiзичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися такий актив. Змiна 
будь-якої з цих умов або оцiнок може у результатi призвести до коригування майбутнiх норм 
амортизацiї. 
 
Iнформацiя про строки корисного використання груп основних засобiв розкривається у Примiтцi 
2.5. 
 
 
 
Резерв пiд кредитнi збитки  
 
Група регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення 
корисностi.  Виходячи з наявного досвiду, Група використовує своє судження при оцiнцi 
збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i 
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Група аналогiчним чином 
оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на 
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну 
економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками 
невиконання зобов'язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, 
заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними 
характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за групами 
дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Група використовує своє судження 
при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для 
вiдображення поточних обставин. 
 
 
 
Податкове та iнше законодавство 
 
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та 
митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди 
чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами 
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного 
тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень 
законодавства, що регулюють дiяльнiсть Групи, є правильним, i що Група дотрималась усiх 



нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були 
сплаченi або нарахованi. 
 
Група не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. 
 
Оцiнка вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань  
 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями 
у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна 
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для 
визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з 
iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї 
податкового планування в майбутньому.  
 
Приймаючи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених 
податкових активiв i зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Групи, якi 
базувалися на iнформацiї, наданої керiвництвом на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї  
 
Згiдно з договором експлуатацiї газорозподiльних систем, пiдписаним мiж Групою та 
Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, Група отримала основнi засоби 
для забезпечення розподiлу природного газу. На основi аналiзу договору експлуатацiї, 
керiвництво Групи вважає, що всi ризики та винагороди вiд користування цими активами 
переходять до Групи, тому цi активи визнаються у консолiдованому балансi Групи в момент 
отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого додаткового капiталу. Керiвництво 
вважає, що Група буде i надалi використовувати цi активи в осяжному майбутньому. 
 
 
 
Знецiнення нефiнансових активiв  
 
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 
потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин: 
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок 
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї по 
комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов'язкову силу, або на 
ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу. 
Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв. 
Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з 
реструктуризацiї, по проведенню якої у Групи ще немає зобов'язань, або суттєвi iнвестицiї в 
майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки,  i якi 
перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до 
ставки дисконтування, що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також 
до очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою 
екстраполяцiї. 
 
 
 



Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет 
 
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а 
також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. 
Пiдприємство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими 
органами.  
 
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй 
мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути 
зарахованi податковi збитки. 
 
 
 
 
 
Примiтка 5. Iнформацiя про Групу 
 
Дочiрнi Товариства 
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає такi дочiрнi Товариства: 
 
Пiдприємство, адреса Розмiр статутного капiталу Вид дiяльностi Доля власностi 
 
   01.01.2019 31.12.2019 
 
ТОВ "ТД "Лубнигаз" м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд.87 1,0 тис.грн. Торгiвля газом через 
мiсцевi (локальнi) трубопроводи 100 % 100 % 
 
ТОВ "Укргаз ресурс" м.Лубни, вул. Кононiвська, буд.152 400,0 тис.грн. Торгiвля газом 
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 100% 100% 
 
ДП "Пирятинтеплопостачання" м.Пирятин, вул.Пушкiна, буд.32 
 
 300,0 тис.грн. Постачання пари, гарячої води та кондицiонованого повiтря 100% 100% 
 
ТОВ "Лубнигаз-Трейдiнг" м.Лубни, вул. Л.Толстого, буд.87 50 тис.грн. Торгiвля газом 
через мiсцевi (локальнi) трубопроводи       - 100% 
 
 
 
Материнська Товариство 
 
Материнське Товариство у АТ "Лубнигаз" вiдсутня.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Примiтка 6. Нематерiальнi активи 
 
 
 
Нематерiальнi активи представленi в звiтностi у виглядi прав користування майном, авторських 
та сумiжних з ними прав (програмнi продукти), iнших нематерiальних активiв (лiцензiй, 
дозволiв, патентiв тощо). 
 
 Нематерiальнi активи Разом 
 
Первiсна вартiсть   
 
На 31 грудня 2017 318 318 
 
Придбання 120 120 
 
Вибуття   
 
На 31 грудня 2018 438 438 
 
Придбання 107 107 
 
Вибуття (5) (5) 
 
На 31 грудня 2019 540 540 
 
Накопичений знос  
 
На 31 грудня 2017 (292) (292) 
 
Нарахований знос (11) (11) 
 
Вибуття зносу   
 
На 31 грудня 2018 (303) (303) 
 
Нарахований знос (42) (42) 
 
Вибуття зносу 5 5 
 
На 31 грудня 2019 (340) (340) 
 
Балансова вартiсть   
 
 На 31 грудня 2017 26 26 
 
 На 31 грудня 2018 135 135 
 
 На 31 грудня 2019 200 200 
 



 
 
 
 
Примiтка 7. Основнi засоби та незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
 
Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй протягом 
2019-2018 рокiв були такими: 
 
 
 
 Земля, будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспорт iншi основнi засоби
 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї Всього В тому числi Державне майно 
 
Первiсна вартiсть  
 
На 31.12.2017 285769 4149 2980 1158 9128 303184 228866 
 
Придбання (реконструкцiя) 15900 611 1018 86 11346 28961 7008 
 
Вибуття (257) (85) (69) (1) (10740) (11152)  
 
На 31.12.2018 301412 4675 3929 1243 9 734 320 993 235874 
 
Придбання (реконструкцiя) 8442 1012 1137 558 9812 20961 3346 
 
Вибуття  (58) (66) (16) (11984) (12124)  
 
На 31.12.2019 309854 5629 5000 1785 7 562 329830 239220 
 
Нарахований знос  
 
На 31.12. 2017 (214414) (1617) (1782) (739) - (218552) (173582) 
 
Нарахований знос (6164) (403) (271) (179) - (7017) (5196) 
 
Прийнятий знос (1905) (3) - - - (1908) - 
 
Вибуття зносу 15 85 69 1 - 170 - 
 
На 31.12. 2018 (222468) (1938) (1984) (917) - (227307) (178778) 
 
Нарахований знос (6789) (630) (385) (151) - (7955) (5407) 
 
Прийнятий знос (474) - - - - 474 - 
 
Вибуття зносу  58 63 16 - 137 - 
 
На 31.12.2019 (229731) (2510) (2306) (1052) - (235599) (184185) 
 
Балансова вартiсть  



 
 На 31.12.2018 78944 2737 1945 326 9734 93686 57096 
 
 На 31.12.2019 80123 3119 2694 733 7562 94231 55035 
 
Коефiцiєнт зносу 0,74 0,45 0,46 0,59 - 0,73 0,77 
 
Коефiцiєнт придатностi 0,26 0,55 0,54 0,41 - 0,27 0,23 
 
 
 
Перевiрка зменшення корисностi  
 
Керiвництво Групи в 2018 та 2019 роках не виявило ознак зменшення корисностi основних 
засобiв.  
 
Товариство має в орендi земельнi дiлянки: 
 
" 0,5644 га з  листопада 2013 на 5 рокiв, продовжено в 2019 до 2023 року; 
 
" 0,27 га з липня 2018 року на 5 рокiв; 
 
" 0,0443 га з листопада 2012 на 49 рокiв; 
 
" 0,107 га з сiчня 2016 року на 20 рокiв 
 
" 0,0012 га з грудня 2016 року до 2025 року  
 
 Передача права власностi на цi земельнi дiлянки пiсля закiнчення строкiв за договорами оренди 
не передбачена. Управлiнський персонал розглядає оренду земельних дiлянок як операцiйну 
оренду. 
 
Станом на 31 грудня 2019  року у товариства: 
 
-вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi з придбанням основних засобiв; 
 
-вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об'єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або 
якi були втраченi чи переданi; 
 
-вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди. 
 
Протягом 2019 року товариство не отримувало основнi засоби в результатi об'єднання 
пiдприємств.   
 
На 31.12.2019 року в експлуатацiї знаходяться повнiстю амортизованi основнi засоби, первiсна 
вартiсть яких складає 5823 тис.грн в т.ч. державного майна 3635 тис.грн (станом на 31.12.18 - 
2676 тис.грн в т.ч. державного майна 543 тис.грн ) 
 
Станом на 31.12.2019 АТ "Лубнигаз" користується кредитними коштами (вiдновлювальною 
кредитною лiнiєю) згiдно кредитного договору № 386, укладеного 29.07.2019р. з АТ 
"Полiкомбанк" строком дiї до 29.07.2020р,  вiдповiдно до якого частина основних засобiв 



(нерухоме майно) первiсною вартiстю  49 136 тис.грн (залишкова 13 306 тис.грн.) наданi в 
iпотеку. 
 
 
 
Примiтка 8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 
 
Станом на 31 грудня iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї включали: 15   тис. грн. 
 
 
 
Примiтка 9. Запаси 
 
Станом на 31 грудня запаси включали: 
 
 
 
Найменування статтi 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 
 
Сировина i матерiали  6012 4612 4363 
 
Товари (газ) 89 1866 1142 
 
Разом 6101 6478 5505 
 
      
 
На дату фiнансової звiтностi запаси вiдображаються за  найменшою вартiстю -  цiни придбання 
без ПДВ. 
 
 
 
Примiтка 10. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 
 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Дебiторська заборгованiсть за постачання природного газу 265 936 
 
 230 386 
 
в т.ч. фiзичнi особи 264 702 179 058 
 
Дебiторська заборгованiсть за розподiл природного газу 236 1881 
 
Дебiторська заборгованiсть за постачання пари та гарячої води 1 391 1 162 
 
в т.ч. фiзичнi особи 1 391 1 159 



 
Iнша дебiторська заборгованiсть 6 601 6 163 
 
Резерв пiд кредитнi збитки - - 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1125) 274 164 239 
592 
 
 
 
10.1. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включала: 
 
 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Авансовi платежi за постачання природного газу 1 773 - 
 
Авансовi платежi за товари та послуги 1 428 1 472 
 
Авансовi платежi за скраплений газ - - 
 
Авансовi платежi за транспортування природного газу 408 - 
 
Iншi авансовi платежi - - 
 
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами разом (рядок 1130) 3 609 1 472 
 
  
 
10.2. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 
 
Станом на 31 грудня дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Податок на додану вартiсть 342 - 
 
Податок на прибуток 24 24 
 
Iншi розрахунки по податкам 84 - 
 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом разом (рядок 1135) 450 24 
 
 
 
10.3. Iнша дебiторська заборгованiсть 
 
Станом на 31 грудня iнша дебiторська заборгованiсть включала: 



 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Поточна: 
 
Дебiторська заборгованiсть за пенi, неустойки та за рiшенням суду 45807 30970 
 
Iншi активи 2342 575 
 
Короткострокова фiнансова допомога 50068 11320 
 
Резерв пiд знецiнення (12) (12) 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть разом (рядок 1155) 98205 42853 
 
 
 
Рух за статтями резерву пiд знецiнення є таким: 
 
 2019р 2018 р 
 
На 1 сiчня 12 12 
 
Списано за рiк - - 
 
Нараховано за рiк - - 
 
На 31 грудня 12 12 
 
 
 
Примiтка 11. Грошi та їх еквiваленти 
 
Станом на 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Грошовi кошти на банкiвських рахунках 1995 2715 
 
Кошти в дорозi - - 
 
Грошовi кошти в касi - 1 
 
Грошi та їх еквiваленти разом (рядок 1165) 1995 2716 
 
 
 
  
 
Примiтка 12. Iншi активи 
 



Станом на 31 грудня iншi активи включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Оборотнi:   
 
Iншi активи 15950 43697 
 
Iншi оборотнi активи разом (рядок 1190) 15950 43697 
 
Iншi оборотнi активи вiдображають податок на додану вартiсть за пiльгою (по оплатi), строк 
влючення до декларацiї з ПДВ ще не настав.  
 
 
 
Примiтка 13. Власний капiтал 
 
Зареєстрований (пайовий) капiтал 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр., зареєстрований статутний капiтал Групи складав 400533 
звичайних акцiй номiнальною вартiстю 1,5 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного голосу. 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рр. загальна облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 
601 тис. грн.  
 
Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад акцiонерiв 
Групи є наступним: 
 
Акцiонери Країна реєстрацiї 31 грудня 2019, % 31 грудня 2018,% 
 
ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 01001 м. Київ, вул. Б. 
 
Хмельницького, 6 25,0004 25,0004 
 
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" Київ, вул. Московська б.46/2, 17 поверх, 
оф.9 25,9996 25,9996 
 
Компанiя "AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD" Лондон, Фiнчлi Роуд, 176, оф.8
 25,0756 25,0756 
 
Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT" Лондон, Шеперд Маркет 8, оф.21
 19,4741 19,4741 
 
Фiзичнi особи, 1076 чол.  4,4503 4,4503 
 
Разом  100 100 
 
 
 
 
 
Додатковий капiтал 



 
Договiрна вартiсть безкоштовно отриманих основних засобiв  
 
Додатковий капiтал включає безкоштовно отримане державне майно за вартiстю, що була 
узгоджена мiж Групою та розпорядником майна, згiдно договору про надання на правi 
господарського вiдання державного майна, яке використовується для забезпечення розподiлу 
природного газу, не пiдлягає приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з 
газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва, 
який дiє до моменту вiдчудження майна з державної власностi. Додатковою угодою вiд 
24.05.2017 року змiнено назву, преамбулу та всi роздiли цього договору. Назву договору змiнено 
на " Договiр експлуатацiї газорозподiльних систем або їх складових". Договiр дiє до його 
припинення з пiдстав передбачених умовами договору. А також вартiсть прийнятих на баланс у 
господарське вiдання об"єктiв газозабезпечення комунальної власностi  згiдно рiшень органiв 
мiсцевого самоврядування. Крiм цього до iншого додаткового капiталу включена  дооцiнка 
групи основних засобiв "Будинки, споруди та передавальнi пристрої",  в тому числi державного 
майна, яка проводилась станом на 31.03.2010 року. 
 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).    
 
     Непокритий збиток складає: на початок звiтного перiоду  47330 тис. грн., на кiнець 
звiтного перiоду 47413 тис. грн.  Прибуток за 2019 рiк складає 108 тис. грн.  Чистi активи на 
дату Балансу становлять 38 487 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року 40201 тис.грн. 
 
 
 
 
 
Примiтка 14. Iншi фiнансовi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня iнша фiнансовi зобов'язання включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть (i) 3139 3628 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок 1515)  3139 3628 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 1610) 489
 2068 
 
Iншi фiнансовi зобов'язання разом 10297 7000 
 
 
 
  
 
Довгостроковi зобов'язання Групи станом на 31.12.2019 року складають 3139 тис.грн. (2018:3628 
тис.грн.) i вiдображають  реструктуризований ( на виконання п.2.6 Закону України "Про деякi 
питання заборгованостi за спожитий природний газ та електричну енергiю") борг перед ДК "Газ 
України" за природний газ  ( поставлений у 2010 роцi)  згiдно договору про реструктуризацiю 
заборгованостi у вiдповiдностi до якого пiдлягає сплатi у 2020-2027 роках 3139 тис.грн. 



 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2019-2027 роках.  
 
 
 
Примiтка 15. Забезпечення 
 
Станом на 31 грудня забезпечення включали: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Резерв невикористаних вiдпусток 3107 3261 
 
Забезпечення разом 3107 3261 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 3107 3261 
 
 
 
Забезпечення виплат персоналу 
 
Група несе зобов'язання одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам з тривалим 
стажем, а також бонусiв з нагоди ювiлею.  
 
Крiм цього, Група несе зобов'язання компенсувати Державi Українi суму пенсiйних нарахувань, 
що виплачуються Державою спiвробiтнику Групи, який працював певний перiод часу у 
шкiдливих умовах (як зазначено статутними положеннями) i який, таким чином, має право на 
раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до досягнення звичайного 
пенсiйного вiку (як визначено статутними положеннями). 
 
Рух забезпечень 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 
 
 
 
 Резерв невикористаних вiдпусток Всього 
 
На 1 сiчня 2019 року 3261 3261 
 
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 3479 3479 
 
Виплаченi винагороди 3633 3633 
 
На 31 грудня 2019 року 3107 3107 
 
Довгостроковi забезпечення (рядок 1520) - - 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 3107 3107 
 
Забезпечення разом 3107 3107 



 
 
 
Рух забезпечень 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 
 
 
 
 Резерв невикористаних вiдпусток Всього 
 
На 1 сiчня 2018 року 2865 2865 
 
Суми вiдображенi у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 3856 3856 
 
Виплаченi винагороди 3460 3460 
 
На 31 грудня 2018 року 3261 3261 
 
Поточнi забезпечення (рядок 1660) 3261 3261 
 
Забезпечення разом 3261 3261 
 
 
 
 
 
Примiтка 16. Поточна кредиторська заборгованiсть  
 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть включала: 
 
 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Заборгованiсть за постачання природного газу 382 479 288 259 
 
Заборгованiсть за транспортування  природного газу 1335 571 
 
Заборгованiсть за матерiали та послуги 16 353 17 243 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги разом (рядок 1615) 
 400 167 306 073 
 
 
 
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 60 днiв. 
 
 
 
16.1. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 



 
Станом на 31 грудня кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Заборгованiсть з податку на додану вартiсть 1 245 692 
 
Заборгованiсть з податку на прибуток 132 45 
 
Iншi податки 422 379 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом разом (рядок 1620) 1 799
 1 116 
 
 
 
 
 
16.2 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 
 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами включала: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Аванси отриманi за природний газ 23 381 14 199 
 
Аванси отриманi за розподiл природного газу 3 712 3 809 
 
Iншi аванси отриманi 917 1 032 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами разом (рядок 1635) 28 010 19 
040 
 
 
 
 
 
16.3. Iншi поточнi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня поточна кредиторська заборгованiсть: 
 
 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
 
Фiнансова допомога 192 - 
 
Iншi поточнi зобов'язання 5734 45131 
 
Iншi поточнi зобов'язання разом (рядок 1690)  5926 
 
 45131 
 



 
 
Примiтка 17. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 
 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, чистий доход включав: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Продаж природного газу 493 129 598 565 
 
Постачання пари та гарячої води 4 963 4 211 
 
Розподiл природного газу 75 813 93 873 
 
Iншi доходи 7 463 5 245 
 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2000) 581 368
 701 894 
 
 
 
Нижче наведена деталiзована iнформацiя про основний дохiд Групи за типами клiєнтiв: 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року: 
 
 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 
 
 
Продаж природного газу 108696 384433 493129 
 
Розподiл природного газу 29555 46258 75813 
 
Постачання пари та гарячої води 1579 3384 4963 
 
Iншi доходи 7463 - 7463 
 
Дохiд разом 147293 434075 581368 
 
 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року: 
 
 Юридичнi особи Фiзичнi особи Всього 
 
 
 
Продаж природного газу 122429 476136 598565 
 



Розподiл природного газу 32657 61216 93873 
 
Постачання пари та гарячої води 1014 3197 4211 
 
Iншi доходи 5245 - 5245 
 
Дохiд разом 161 345 540 549 701 894 
 
 
 
Продаж та розподiл природного газу 
 
Приймання - передача обсягу природного газу вiдбувається на межi балансової належностi 
газових мереж. Розрахунковим перiодом згiдно договору постачання та розподiлу природного 
газу є календарний мiсяць. Звичайний термiн сплати для фiзичних споживачiв складає вiд 5 до 
30 днiв пiсля закiнчення мiсяця надання послуг. Для юридичних осiб звичайними умовами 
оплати є авансовий платiж. 
 
 
 
Примiтка 18.  Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
включала: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Собiвартiсть природного газу 467335 585369 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 32814 31086 
 
Витрати на транспортування газу магiстральними мережами 7529 3356 
 
Запаснi частини та матерiали 69302 85325 
 
Знос та амортизацiя 6970 6487 
 
Iншi витрати 4493 3085 
 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) разом (рядок 2050) 588443
 714708 
 
 
 
   
 
 
 
Примiтка 19. Iншi операцiйнi доходи 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi доходи включали: 



 
 2019 р. 2018р. 
 
Штрафи отриманi 27926 16445 
 
Дохiд вiд продажу запасiв 106 5118 
 
Iншi операцiйнi доходи 2405 1099 
 
Iншi операцiйнi доходи разом (рядок 2120) 30437 22662 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 20. Адмiнiстративнi витрати 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, адмiнiстративнi витрати включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 15 192 12 216 
 
Витрати на банкiвськi послуги, страхування та iншi професiйнi послуги 589 697 
 
Утримання адмiнiстративних примiщень та витратнi матерiали 2 138 1 800 
 
Знос та амортизацiя 1 003 652 
 
Iншi витрати 1 935 2 444 
 
Адмiнiстративнi витрати разом (рядок 2130) 20 857 17 809 
 
 
 
 
 
 
 
Примiтка 21. Iншi операцiйнi витрати 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, iншi операцiйнi витрати включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Нарахованi штрафи та пенi 396 429 
 
Судовий збiр 229 368 
 



Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 761 525 
 
Податки i збори 366 269 
 
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 106 287 
 
 
 
Iншi операцiйнi витрати 3058 1263 
 
Iншi операцiйнi витрати разом (рядок 2180) 4916 3141 
 
 
 
Примiтка 22. Фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи 
 
За рiк, що закiнчився 31 грудня, фiнансовi витрати та iншi фiнансовi доходи включали: 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Фiнансовi витрати:    
 
Процентнi витрати за банкiвськими кредитами 1971 754 
 
Вiдсотковi витрати разом 1971 754 
 
Фiнансовi витрати разом (рядок 2250) 1971 754 
 
 
 
 
 
Примiтка 23. Податок на прибуток 
 
Нижче представленi основнi компоненти податкових витрат з податку на прибуток за роки, що 
закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв: 
 
Податок на прибуток у консолiдованому звiтi про фiнансовi результати 
 
 2019 р. 2018р. 
 
Витрати з поточного податку на прибуток 158 103 
 
Вiдстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному роцi 487 -2581 
 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 645 -2478 
 
Впродовж 2018-2019 рокiв застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi 
складала 18%.  
 
Нижче наведено узгодження мiж фактичними витратами з податку на прибуток та добутком 



бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки 
що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 роки:  
 
 2019 р. 2018р. 
 
Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 753 -10304 
 
 
 
Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% 136 -1855 
 
Чистий вплив неоподатковуваних доходiв та витрат, що не включаються до складу витрат 
(доходiв) при визначеннi оподаткованого прибутку   
 
 509 -623 
 
 
 
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2300) 645 -2478 
 
   
 
 
 
Примiтка 24. Операцiї з пов'язаними сторонами та внутрiшнi операцiї  Групи. 
 
Вiдповiдно до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", пов'язаними 
вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на 
операцiйнi або фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку 
вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична 
форма. 
 
До пов'язаних сторiн входить: 
 
1) Материнська компанiя АТ "Лубнигаз" - власниками значного пакету ацiй є  
 
" ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (код за ЄДРПОУ 20077720), 
якому належать 25,0004%, контролюючою стороною якого є Кабiнет мiнiстрiв України, 
кiнцевий бенефiцiарний власник вiдсутнiй 
 
" ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "ФIНЛЕКС-IНВЕСТ" (код за ЄДРПОУ 20036655), якiй 
належить 25,9996%, контролюючою стороною якого є NG CHING YU. 19.11.1971. K 02851025, 
КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛIКА, М. ГОНКОНГ, ВУЛ. ХЕННЕСI РОАД, БУД., 16.  
 
" Компанiя "AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD", якiй належить 25,0756%, 
контролюючою стороною якого є Зубарев Дмитро Юрiйович, 22.10.1967. iдендифiкацiйний код 
2476614395,   м.Київ вул. Росiйська, буд. 76/4 кв.5  
 
" Компанiя "GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT", якiй належить 19,4741%, 
контролюючою стороною якого є Тарашевський Владислав Станiславович 22.09.1948 , 
iдендифiкацiйний код 1779713891, м. Київ, вул.Бурмистренко, буд.10, кв.84. 



 
2) Пiдприємства пiд спiльним котролем - Групи, якi перебувають пiд спiльним контролем 
групи, iнформацiя щодо яких вiдображена у Примiтцi 5 до консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
3) Ключовий управлiнський персонал - фiзичнi особи, якi мають повноваження та 
вiдповiдають за планування, управлiння та контроль дiяльностi Групи прямо чи опосередковано, 
i включають членiв Правлiння, Наглядової Ради, керiвникiв пiдприємств, що знаходяться пiд 
спiльним контролем та їхнiх прямих родичiв. 
 
4) Iншi пов'язанi сторони - включають компанiї, якi є афiлiйованими компанiями Групи. 
 
 
 
Найбiльш суттєвi операцiї з пов'язаними сторонами стосуються послуг з розподiлу природного 
газу. Iншi операцiї здiйснюються на постiйнiй основi у ходi звичайної господарської дiяльностi 
та включають придбання матерiалiв, послуг i обладнання. 
 
Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами, якi є iндивiдуально суттєвими, були такими 
(без урахування резерву пiд кредитнi збитки):  
 
 31.12.19  31.12.18 
 
Необоротнi активи 
 
Iншi фiнансовi iнвестицiї 1801 1013 
 
Оборотнi активи 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   
 
Дебiторська заборгованiсть iз нарахованих доходiв 93127 29700 
 
Фiнансовi зобов'язання 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 93127 29700 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами   
 
 
 
Наведена нижче таблиця мiстить iнформацiю про загальнi суми операцiй з мiж Групою та 
пов'язаними сторонами на: 
 
 Продажi пiдприємствам групи Покупки у пiдприємств групи 
 
 
 
 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
 
Товариства, що мають долю в материнськiй компанiї 2000 - 457462 628136 
 



Товариства, що спiльно контролюються (виключено зi звiтностi) 47064 62598 47064 62598 
 
 
 
 
 
 
 
Залишки в розрахунках мiж Групою та пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi 
нижче: 
 
 
 
 Заборгованiсть пов'язаних сторiн * Заборгованiсть перед пов'язаними сторонами * 
 
 
 
 2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 
 
Товариства, що мають долю в материнськiй компанiї   335167 256781 
 
Товариства, що спiльно контролюються (виключено зi звiтностi) 93127 29700 93127 29700 
 
 
 
 
 
Умови операцiй з пов'язаними сторонами 
 
Залишки за операцiями на кiнець року є незабезпеченими, безпроцентними та погашаються 
грошовими коштами. За дебiторською або кредиторською заборгованiстю пов'язаних сторiн не 
було надано або отримано жодних гарантiй. Станом на 31 грудня 2019 року в Групi резерв пiд 
кредитнi збитки дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн вiдсутнiй (31 грудня 2018 р.: 
вiдсутнiй).  
 
 
 
Винагорода ключового управлiнського персоналу Групи 
 
Винагорода ключовому управлiнському персоналу в кiлькостi 11 осiб (Генеральний директор та 
члени Дирекцiї, голова та члени Наглядової ради) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., склала 
1977 тис. грн., i включена в адмiнiстративнi витрати (31 грудня 2018 р.- 2301 тис. грн.). 
 
Загальна сума винагороди ключовому управлiнському персоналу, включена до заробiтної плати 
i витрат на персонал.  
 
 2019 2018 
 
Короткостроковi виплати працiвникам 1977 2301 
 
 



 
Група не застосовує винагород у формi опцiонiв на придбання акцiй для керiвникiв та не має 
зобов'язань з пенсiйного забезпечення перед колишнiми або теперiшнiми членами Правлiння i 
Наглядової ради. 
 
 
 
Примiтка 25. Договiрнi та умовнi зобов'язання 
 
Загальнi умови функцiонування 
 
 
 
Свою дiяльнiсть Група здiйснює в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2019 роцi 
в значнiй мiрi визначалася факторами, якi виникли в 2014-2015 роках i характеризувалися 
нестабiльнiстю, що призвело до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi 
фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищенню темпiв iнфляцiї i девальвацiї 
нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. 
 
Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої 
на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з 
корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для 
вiдновлення економiки в країнi. 
 
Слабкiсть нацiональної валюти, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, 
негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває, нестабiльнiсть на традицiйних експортних 
ринках країни i високий рiвень iнфляцiї, є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного 
середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших 
мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ. 
 
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi, i якi оцiнюються результати 
зазначених факторiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Групи у звiтному перiодi. 
 
Керiвництво не може передбачити всi змiни, якi можуть мати вплив на економiку в цiлому, а 
також те, якi наслiдки вони можуть мати на фiнансовий стан Групи в майбутньому. Керiвництво 
вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та 
розвитку Групи. 
 
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi 
такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i 
зможуть бути оцiненi. 
 
Вплив уряду на полiтику встановлення тарифiв 
 
Український газовий сектор знаходиться на етапi реструктуризацiї та реформування. 
 
Так як iснує невизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розподiл природного газу, а 
дiючi тарифи не вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що склалася на ринку природного газу, 
неможливо передбачити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її 
дiяльнiсть.   
 



Державне майно, отримане за договором експлуатацiї 
 
Станом на 1 сiчня 2011 року Група мала договiр з НАК "Нафтогаз України" на оперативне 
управлiння державним майном. В кiнцi 2012 року цей договiр припинив свою дiю i стосовно 
цього майна Група пiдписала договiр щодо надання на правi господарського вiдання державного 
майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає 
приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства iз газопостачання та 
газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва (далi - "Договiр") з 
Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України.  
 
Договiр дiє до моменту вiдчуження майна з державної власностi. Договiр може бути розiрваний 
за взаємною згодою сторiн, у випадку лiквiдацiї Групи та у випадку невиконання Групою 
певних положень Договору, таких як забезпечення умов безпечної та безаварiйної експлуатацiї 
державного майна, виконання робiт, пов'язаних з полiпшенням, вiдновленням, ремонтом, 
реконструкцiєю та технiчним обслуговуванням державного майна, вiдповiдно до умов чинного 
законодавства України. 
 
З огляду на те, що державна власнiсть не пiдлягає приватизацiї i складає суттєву частину бiзнесу 
Групи, майбутня дiяльнiсть i фiнансовi показники Групи залежать вiд подовження дiї Договору.  
 
Керiвництво вважає, що навiть у разi припинення дiї Договору, Група продовжить 
використовувати цi активи у газорозподiльному секторi в осяжному майбутньому. 
 
Податковi ризики 
 
Операцiї Групи та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу регуляторних змiн в Українi, 
в тому числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв. 
 
Юридичнi аспекти 
 
У ходi звичайної господарської дiяльностi Група є об'єктом судових позовiв i претензiй. Коли 
ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався 
iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Група вiдповiдним чином 
включала такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Групи оцiнює ризик 
вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Група 
не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються у цiй 
фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття 
ресурсiв стане можливим. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року такi нарахованi умовнi зобов'язання у складi iнших поточних 
зобов'язань вiдсутнi (2018: вiдсутнi). 
 
 
 
Питання охорони навколишнього середовища 
 
Звичайна господарська дiяльнiсть Групи може завдавати шкоди навколишньому середовищу. 
Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та 
постiйно переглядаються. В мiру  визначення зобов'язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi 
зобов'язання, що можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих 
нормативно-правових актiв, позовiв громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових 



актах, наразi неможливо оцiнити. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування вимог 
законодавчих актiв не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому 
середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi. 
 
 
 
 
 
Концентрацiя закупок  
 
Протягом 2019 року Група придбала природний газ у НАК "Нафтогаз України", послуги з 
транспортування газу магiстральними газопроводами та послуги балансування обсягiв 
природного газу у ПАТ "Укртрансгаз" на загальну суму 457462 тис. грн. (2018:  628136 тис. 
грн) Крiм цього, протягом 2019 року Група придбала природний газ у ТОВ "Екотехноiнвест" на 
загальну суму 156138 тис.грн. (2018:  162912  тис. грн) 
 
 
 
Капiтальнi зобов'язання 
 
Станом на 31 грудня 2019 року Група не мала зобов'язань з придбання та будiвництва основних 
засобiв (на 31 грудня 2019 року: вiдсутнi). 
 
 
 
 
 
Примiтка 26. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та полiтика 
 
Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть, 
грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв - забезпечити 
фiнансування дiяльностi Групи. Група має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов'язання, такi як 
iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi 
операцiйно-господарської дiяльностi Групи.  
 
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Групи ризик лiквiдностi та кредитний 
ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Група не зазнає 
валютного ризику. Група не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за 
вiдновлювальною кредитною лiнiєю Групи не має змiнної частини i не прив'язана до будь-якої 
референтної ставки. 
 
Категорiї фiнансових iнструментiв 
 
Станом на  31 грудня 2019 року: 
 
31-12-2019 
 
 Примiтка Сума 
 
Фiнансовi активи  287539 
 



Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд:
   15 
 
Фiнансовi iнвестицiї  15 
 
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю:   287 524 
 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  - 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  274 164 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  98205 
 
Грошi та їх еквiваленти  1995 
 
Фiнансовi зобов'язання  414454 
 
Зобов'язання,  що облiковуються за амортизованою вартiстю:  3631 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть  3631 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги  - 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  404772 
 
Iншi поточнi зобов'язання  5926 
 
 
 
Станом на  31 грудня 2018 року: 
 
31-12-2018 
 
 Примiтка Сума 
 
Фiнансовi активи  285176 
 
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд:
   15 
 
Фiнансовi iнвестицiї  15 
 
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю:   285161 
 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть  - 
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  239592 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  42853 
 
Грошi та їх еквiваленти  2716 



 
Фiнансовi зобов'язання  356900 
 
Зобов'язання,  що облiковуються за амортизованою вартiстю:   
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть  5696 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги  - 
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  306073 
 
Iншi поточнi зобов'язання  45131 
 
    
 
Ризик лiквiдностi 
 
Метою Групи є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання 
умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. 
Група аналiзує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть 
залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.  
 
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов'язань Групи станом на 31 грудня 
на основi недисконтованих контрактних платежiв: 
 
31 грудня 2019 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки   3-6 рокiв Понад 6 
рокiв Всього 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання  489 978 1186 978 3628 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 400167 - - -
 - 400167 
 
Iншi поточнi зобов'язання 5926 - - - - 5926 
 
 
 
31 грудня 2018 року До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1-3 роки   3-6 рокiв Понад 6 
рокiв Всього 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання  2068 978 1186 1467 5696 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 306073   
  306073 
 
Iншi поточнi зобов'язання 45131     45131 
 
 
 
Кредитний ризик 
 



Фiнансовi iнструменти, якi  потенцiйно створюють значний кредитний ризик, переважно 
включають дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.  
 
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Група не 
вимагає застави за фiнансовими активами. Керiвництво розробило кредитну полiтику, й 
потенцiйнi кредитнi ризики постiйно вiдслiдковуються. Кредитний ризик Групи 
вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво Групи вважає, 
що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах сумнiвних боргiв.  
 
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Групи, якi включають грошовi 
кошти та їх еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента 
розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Групою. Сума максимального розмiру ризику в 
таких випадках дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 
 
 
 
Управлiння ризиком недостатностi капiталу 
 
Завданням Групи при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Групи продовжувати 
функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для 
iнших зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, 
капiтальних вкладень та стратегiї розвитку Групи.  
 
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Групи й може коригувати свою полiтику й 
цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або 
стратегiї розвитку. Протягом рокiв, що закiнчилися 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, цiлi, полiтика 
та процедури Групи щодо управлiння капiталом не зазнали змiн.  
 
Група контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт фiнансової залежностi, що являє собою 
чисту заборгованiсть, подiлену на власний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Група включає до 
складу чистої заборгованостi iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину, 
кредиторську заборгованiсть, поточнi зобов'язання з одержаних авансiв та iншi поточнi 
зобов'язання за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 
 
 
 
 31-12-2019  31-12-2018 
 
Iншi довгостроковi зобов'язання, включаючи поточну частину 3628 5696 
 
Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги - - 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 400167 306073 
 
Iншi поточнi зобов'язання 5926 45131 
 
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (1995) (2716) 
 
Чиста заборгованiсть 407726 354184 
 
Всього власний капiтал 38487 40201 



 
Капiтал i чиста заборгованiсть 369239 394385 
 
  
 
 
 
Примiтка 27. Оцiнка за справедливою вартiстю 
 
 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 
 
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної 
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки 
необхiдно об'рунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки 
не завжди виражають суми, якi Група може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.  
 
 
 
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та 
кредиторської заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв'язку з 
короткостроковiстю погашення цих iнструментiв.  
 
Нижче наведено порiвняння балансової та справедливої вартостi всiх фiнансових iнструментiв, 
що належать Групi, i якi вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан:    
 
  Балансова вартiсть Справедлива вартiсть  
 
 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 
 
Фiнансовi активи     
 
Дольовi фiнансовi iнструменти 
 
     
 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,послуги 
 
 274164 239592 274164 239592 
 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
 
 98205 42853 98205 42853 
 
Фiнансовi зобов'язання     
 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 
 
 400167 306073 400167 306073 
 
Реструктурована кредиторська заборгованiсть 3628 5696 3628 5696 
 



Довгостроковi зобов'язання за договорами фiнансової допомоги     
 
Iншi поточнi зобов'язання 5926 45131 5926 45131 
 
 
 
  
 
 
 
Примiтка 28.  Плани керiвництва  
 
 
 
У 2020 роцi керiвництво Групи планує продовжити роботу з впровадження заходiв по реалiзацiї 
проектiв модернiзацiї та технiчного переоснащення, належного виконання iнвестицiйної 
програми. 
 
Однiєю з основних проблем дiяльностi товариства є те, що Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання в сферi енергетики та комунальних послуг, на протязi 2017-2019 рокiв не 
переглядався тариф на послуги iз розподiлу природного газу. 
 
Так, зокрема внаслiдок не вiдповiдностi фактичної закупiвельної цiни природного газу, що 
використовується для виробничо-технологiчних потреб, цiнi (заниженiй), яка передбачена при 
встановленнi НКРЕ КП тарифiв на транспортування (розподiл) природного газу, не покрито 
тарифною виручкою вартiсть використаного природного газу для виробничо-технологiчних 
потреб у 2017р. в сумi 14390,9 тис.грн.,  в 2018р - 27203,2 тис.грн., а в 2019р - 11357 тис.грн. 
Крiм того, в результатi суттєвого зменшення обсягiв споживання газу на 31,1 млн.куб.м , або на 
22,2% в порiвняннi з передбаченими тарифом,  в 2019 роцi недоотримано тарифної виручки в 
сумi 21752 тис.грн.Внаслiдок вищевикладеного за результатами дiяльностi у 2019 роцi АТ 
"Лубнигаз" отримав валовий збиток в сумi  26440 тис.грн. Збиток (до оподаткування ) склав 143 
тис.грн. 
 
У 2019 роцi Товариством до НКРЕКП, для покращення фiнансового стану Товариства, 
пiдвищення лiквiдностi активiв, можливостi розраховуватися за своїми зобов'язаннями   було 
надано документи для перегляду тарифу на послуги розподiлу природного газу, який 
розрахований згiдно "Тимчасової методики визначення та розрахунку тарифу на послуги 
розподiлу природного газу", затвердженої постановою НКРЕКП. 
 
В груднi 2019 року НКРЕКП прийняло Постанову №3030 "Про встановлення тарифу на послуги 
розподiлу природного газу для АТ "Лубнигаз", якою затвердженi наступнi тарифи на послуги 
розподiлу природного газу: 
 
- на перiод з 01 сiчння 2020 до 30 червня 2020 включно у розмiрi 1,05 грн за 1 куб.м. на 
мiсяць (без урахування ПДВ); 
 
- на перiод з 01 липня 2020 у розмiрi 1,33 грн. за куб.м. (без урахування ПДВ). 
 
Середньозважений тариф на послуги розподiлу природного газу на 2020 рiк становить 1,19 грн.  
за куб.м. (без урахування ПДВ). 
 



Таким чином, з урахуванням встановленого тарифу на послуги з розподiлу природного газу та 
проведення всiх запланованих заходiв, товариство планує беззбитково закiнчити 2020 рiк. 
 
 
 
 
 
Примiтка  29.    Iнформацiя про корпоративне управлiння, у вiдповiдностi до Закону України 
"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI. 
 
 
 
 Корпоративне управлiння товариством - це система вiдносин, яка визначає правила та 
процедури прийняття рiшень щодо дiяльностi товариства та здiйснення контролю, а також 
розподiл прав i обов'язкiв мiж органами товариства та його учасниками стосовно управлiння 
ним. 
 
 
 
         29.1.Система корпоративного управлiння  
 
 
 
Система корпоративного управлiння АТ "Лубнигаз" має наступну структуру: 
 
1. Загальнi збори - Вищий орган Товариства. 
 
2. Наглядова рада - орган, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах 
компетенцiї, визначеної законодавством, Статутом та Положенням "Про Наглядову раду АТ  
"Лубнигаз", контролює та регулює дiяльнiсть генерального директора та дирекцiї Товариства. 
 
3. Дирекцiя - виконавчий орган Товариства, який в межах компетенцiї, визначеної 
законодавством, Статутом та Положенням "Про дирекцiю АТ "Лубнигаз" здiйснює управлiння 
поточною дiяльнiстю Товариства. 
 
4. Загальнi збори акцiонерiв АТ "Лубнигаз" були проведенi 23.04.2019 (протокол № 23).  
 
 
 
   29.2. Служба внутрiшнього аудиту.  
 
Системою корпоративного управлiння товариства не передбачено створення служби 
внутрiшнього аудиту, а також посади внутрiшнього аудитора.  
 
 
 
29.3.  Iнформацiя про випадки виявленого шахрайства.  
 
Протягом 2019 року системою корпоративного управлiння товариства не було виявлено фактiв 
шахрайства нi з боку працiвникiв товариства, нi з боку управлiнського та найвищого персоналу 
товариства, нi з боку третiх осiб.  



 
 
 
 
 
Примiтка 30. Подiї пiсля звiтної дати 
 
Подiї, якi трапились в промiжку мiж датою балансу та датою публiкацiї фiнансової звiтностi, 
можуть потребувати коригувань активiв та зобов'язань.  
 
 Пiсля звiтної дати вiдбулася подiя на яку ми звертаємо увагу та яка може мати можливi 
наслiдки для фiнансової звiтностi. 
 
 З кiнця 2019 розпочалося поширення нового коронавiрусу, який отримав назву GOVID 
-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019р. 
Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зараження 
GOVID -19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi охорони здоровя, 
а з 13 березня 2020 року - про початок пандемiї з зв'язку зi стрiмким поширенням GOVID -19 в 
Європi та iнших регiонах.  З 11 березня 2020 оголошений карантин i в Українi. Заходи, що 
вживаються по всьому свiту з метою боротьби з поширенням GOVID -19, призводять  до 
необхiдностi обмеження дiлової активностi, що впливає на попит на використання природного 
газу та iншу продукцiю Групи, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на 
запобiгання поширенню iнфекцiї. На тлi цих подiй вiдбулося iстотне падiння фондових ринкiв, 
скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, iстотно знизилася цiна нафти, вiдбулося 
ослаблення української гривнi до долара США i Євро, i пiдвищилася ставки кредитування для 
багатьох компанiй, що розвиваються. Незважаючи на те, що, момент випуску даної фiнансової 
звiтностi ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляється, що негативний вплив 
на свiтову економiку i невизначенiсть, щодо подальшого економiчного зростання, можуть в 
майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах Групи. 
Керiвництво Групи уважно стежить за ситуацiєю i реалiзує заходи щодо зниження негативного 
впливу зазначених подiй на Групу. 
 
Товариство визначило, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 
2019 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 та результати дiяльностi за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з GOVID -19. 
 
  
 
Примiтка 31. Затвердження консолiдованої  фiнансової звiтностi 
 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть АТ "Лубнигаз" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019  року 
затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 24 квiтня 2020 року. Нi учасники Товариства, 
нi iншi особи не мають права вносити змiни  до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi пiсля її 
затвердження до випуску. 
 
 



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 "Аудиторська 
фiрма "Капiталъ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 
3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

31391266 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

вул. Соборна, б. 54,  м.Полтава 

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

2798 

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

номер: 351/4, дата: 27.10.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Операцiйне середовище. 
 

    Не змiнюючи нашу думку, 
звертаємо увагу на Примiтки 1 
"Умови здiйснення дiяльностi в 
Українi" та Примiтку 29 "Подiї 
пiсля звiтної дати" до окремої 

фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть 
Товариства, як i дiяльнiсть iнших 

компанiй в Українi, зазнає та 
продовжуватиме зазнавати у 

найближчому майбутньому впливу 
полiтичної та економiчної 

невизначеностi, що спостерiгається 
в Українi та впливу поширення 

пандемiї коронавiрусної iнфекцiї 
GOVID -19 в Українi та свiтi в 2020 

роцi. Вказане призводить до 
виникнення невизначеностi 

майбутнiх умов функцiонування 
пiдприємств в Українi. Ми не 

висловлюємо подальших 
застережень до нашої думки щодо 



цих аспектiв. 
 

  
 

Фiнансове середовище. 
 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 24 
до цiєї окремої фiнансової звiтностi, 

у якiй йдеться про те, що iснує 
невизначенiсть щодо розмiру 

майбутнiх тарифiв на розподiл 
природного газу, а дiючi тарифи не 
вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що 
склалася на ринку природного газу, 

неможливо передбачити 
потенцiйний вплив цих реформ на 
фiнансовий стан Товариства та її 

дiяльнiсть 
 
 
 

Суттєва невизначенiсть, що 
стосується безперервностi 

дiяльностi. 
 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 12 
окремої фiнансової звiтностi, у якiй 

зазначається, що Товариство 
отримало чистий прибуток 108 

тис.грн. (2018: чистий збиток у сумi 
7827 тис.грн.) та мала накопиченi 

збитки 47 765тис.грн (2018: 
накопиченi збитки у сумi 47 681 

тис.грн.) Також, станом на 31 
грудня 2019 року поточнi 
зобов'язання Товариства 

перевищували її поточнi активи на 
47 698  тис.грн. (2018:45 753 

тис.грн.). Цi обставини вказують, 
що iснує суттєва невизначенiсть, що 
може поставити пiд значний сумнiв 
здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй 
основi. Нашу думку щодо цього 
питання не було модифiковано. 

 
  

 
Ключовi питання аудиту  

 
Ключовi питання аудиту - це 



питання, що на наше професiйне 
судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту 
окремої фiнансової звiтностi за 

поточний перiод. Цi питання 
розглядались в контекстi нашого 

аудиту  окремої фiнансової 
звiтностi в цiлому та враховувались 

при формуваннi думки щодо неї, 
при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  
Додатково до питань, описаних в 

роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням", ми визначили, що 

нижче описанi питання є 
ключовими питаннями аудиту, якi 
слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 
 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 135, дата: 25.03.2020 
11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 25.03.2020, дата 

закінчення: 28.04.2020 
12 Дата аудиторського звіту 30.04.2020 
13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
100 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
щодо аудиту окремої фiнансової звiтностi  
 
Акцiонерного Товариства "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз"  
 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 
 
 
 
                                                                              
 
Адресат: Управлiнському персоналу, власникам цiнних паперiв АТ "Лубнигаз",  може бути 
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.        
 
 
 
Думка iз застереженням 
 
Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Акцiонерного Товариства "Оператор 
газорозподiльної системи "Лубнигаз" (скорочено АТ "Лубнигаз"), iдентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 05524713, мiсцезнаходження:37503, Полтавська обл., м.Лубни, вул.Л.Толстого, 
будинок 87  (надалi - Товариство в усiх вiдмiнках) за 2019 рiк, що  складається з балансу 
(звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року; звiту про фiнансовi результати 



(звiт про сукупний дохiд) за 2019 рiк; звiту по рух грошових коштiв за 2019 рiк; звiту по 
власний капiтал за 2019 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi  за 2019 рiк включаючи 
стислий виклад значущих облiкових полiтик.    
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi Основа для думки iз 
застереженням нашого звiту, окрема фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах,  фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, 
його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 
вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( скорочено -МСФЗ) та вимог 
Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 
року №996-Х1V щодо складання фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Основа для думки iз застереженням 
 
 
 
1) Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть дебiторської заборгованостi 
Товариства становила 6665 тис.грн. (резерв на знецiнення не формувався) та iншої 
дебiторської заборгованостi 41 776 тис.грн. (резерв на знецiнення 12 тис.грн.) В структурi 
iншої дебiторської заборгованостi  Товариства заборгованiсть, що оцiнюється керiвництвом 
Товариства як сумнiвна, становить 0,03 вiдсоткiв вiд загальної суми iншої дебiторської 
заборгованостi станом на 31 грудня 2019 року. Прийнятнiсть поточних оцiнок керiвництва 
Товариства щодо знецiнення дебiторської заборгованостi при пiдготовцi звiтностi за рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2019 року, не є гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi за 
своєю суттю є невизначеними, данi оцiнки не зазнають змiн. 
 
 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть 
згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої 
фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з 
Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого 
аудиту окремої  фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до 
цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є 
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
 
 
 
Пояснювальний параграф 
 
Операцiйне середовище. 
 
    Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтки 1 "Умови здiйснення дiяльностi в 
Українi" та Примiтку 29 "Подiї пiсля звiтної дати" до окремої фiнансової звiтностi. Дiяльнiсть 
Товариства, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме зазнавати у 
найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що 
спостерiгається в Українi та впливу поширення пандемiї коронавiрусної iнфекцiї GOVID -19 в 
Українi та свiтi в 2020 роцi. Вказане призводить до виникнення невизначеностi майбутнiх 



умов функцiонування пiдприємств в Українi. Ми не висловлюємо подальших застережень до 
нашої думки щодо цих аспектiв. 
 
  
 
Фiнансове середовище. 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 24 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, у якiй йдеться про те, 
що iснує невизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розподiл природного газу, а дiючi 
тарифи не вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що склалася на ринку природного газу, неможливо 
передбачити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Товариства та її дiяльнiсть 
 
 
 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi. 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 12 окремої фiнансової звiтностi, у якiй зазначається, що 
Товариство отримало чистий прибуток 108 тис.грн. (2018: чистий збиток у сумi 7827 тис.грн.) 
та мала накопиченi збитки 47 765тис.грн (2018: накопиченi збитки у сумi 47 681 тис.грн.) 
Також, станом на 31 грудня 2019 року поточнi зобов'язання Товариства перевищували її 
поточнi активи на 47 698  тис.грн. (2018:45 753 тис.грн.). Цi обставини вказують, що iснує 
суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства 
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не 
було модифiковано. 
 
  
 
Ключовi питання аудиту  
 
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 
питання розглядались в контекстi нашого аудиту  окремої фiнансової звiтностi в цiлому та 
враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 
щодо цих питань.  Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням", ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, 
якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 
 
   
 
Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту 
 
Резерв покриття судових процесiв та претензiй 
 
Ми зосередили увагу на цiй дiлянцi в якостi ключового питання аудиту у зв'язку з тим, що 
визнання та оцiнка резервiв стосовно судових процесiв є важливою областю професiйних 
суджень керiвництва Товариства. Iснує невiд'ємний ризик того, що юридичнi ризики не було 
своєчасно визнано та розглянуто пiд час складання окремої фiнансової звiтностi. Товариства 
бере участь у рядi судових процесiв в якостi вiдповiдача, та якi, у  разi реалiзацiї потенцiйних 
ризикiв, можуть мати iстотний вплив на фiнансовi результати. Рiшення судiв за цими 
позовами неможливо достовiрно визначити на даний момент. Нашi процедури включали, 
серед iншого: 



 
- Аналiз iнформацiї про судовi позови, отриманi через процедури оцiнки ризикiв, що 
проводилась з метою розумiння Товариства та її середовища; 
 
- Оцiнку наявних у Товариствi засобiв монiторингу заходiв контролю, запроваджених з 
метою своєчасного виявлення, достовiрної оцiнки та забезпечення повноти та достатностi 
вiдображення в облiку нарахованих резервiв пiд судовi позови; 
 
- Обговорення незавершених судових справ з юридичними фахiвцями Товариства. В 
деяких випадках, ми отримали та проаналiзували законодавчi та судовi документи (щодо 
розгляду аналогiчних справ), з метою оцiнки висновкiв керiвництва у порiвняннi з наявними 
прецедентами та з метою пiдтвердження суджень i облiкових оцiнок; 
 
- Аналiз судових витрат на вибiрковiй основi за звiтний перiод та аналiз кореспонденцiї 
Товариства, отриманої у зв'язку з судовими та iншими претензiями 
 
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкритої iнформацiї у окремiй фiнансовiй звiтностi. 
 
Iнформацiя щодо суттєвих резервiв на покриття судових процесiв та претензiй наведена в 
Примiтках окремої фiнансової звiтностi.  
 
Основнi засоби отриманi згiдно договору експлуатацiї 
 
Ми зосередили свою увагу на цiй дiлянцi в якостi ключового питання аудиту у зв'язку з тим, 
що Товариства отримала значну частину основних засобiв для забезпечення розподiлу 
природного газу, якi на основi аналiзу договору експлуатацiї визнаються у окремому звiтi про 
фiнансовий стан в момент отримання, з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого 
додаткового капiталу. При використаннi цього судження, iснує ризик завищення активiв та 
власного капiталу Товариства на вартiсть основних засобiв, отриманих згiдно договору 
експлуатацiї. Нашi процедури включали, серед iншого: 
 
- Аналiз договорiв Товариства з Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi 
України та вiдповiдної кореспонденцiї стосовно даного договору з рiзними регулюючими 
органами; аналiз iсторiї i цiлей укладання даних договорiв; 
 
- Вивчення та обговорення з керiвництвом практики вiдображення подiбних договорiв в 
Українi та вiдповiдностi даного способу вiдображення основних засобiв чинному 
законодавству України; 
 
- Оцiнка об?рунтованостi суджень керiвництва Товариства стосовно можливостi 
використання даних активiв в найближчому майбутньому. 
 
Iнформацiя щодо основних засобiв, отриманих за договором експлуатацiї наведена в Примiтцi 
15 до окремої фiнансової звiтностi 
 
Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi 
 
Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть дебiторської заборгованостi Товариства 
становила 6665 тис.грн. (резерв на знецiнення не формувався) та iншої дебiторської 
заборгованостi 41776 тис.грн. (резерв на знецiнення 11 тис.грн.) В структурi iншої 
дебiторської заборгованостi  Товариства заборгованiсть, що оцiнюється керiвництвом 



Товариства як сумнiвна, становить 0,03 вiдсоткiв вiд загальної суми iншої дебiторської 
заборгованостi станом на 31 грудня 2019 року.  
 
Керiвництво Товариства створює резерв щодо сумнiвної для стягнення заборгованостi за 
оцiнкою погiршення стану платоспроможностi конкретних покупцiв, динамiки платежiв, 
подальшої оплати пiсля звiтної дати, а також аналiзу прогнозу майбутнiх надходжень 
грошових коштiв, виходячи з обставин, що iснують на звiтну дату. Ступiнь точностi оцiнки 
керiвництва буде пiдтверджена або спростована розвитком майбутнiх подiй, якi за своєю 
суттю є невизначеними. 
 
Ми придiлили особливу увагу оцiнцi знецiнення дебiторської заборгованостi та iншої 
дебiторської заборгованостi у зв'язку з тим, що процес оцiнки є складним, i передбачає 
застосування значних суджень керiвництвом. 
 
  Нашi аудиторськi процедури щодо проведеної керiвництвом оцiнки на предмет 
знецiнення  дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi мiстили 
наступне: 
 
- ми перевiрили аналiз ймовiрностi погашення заборгованостi, проведеного 
керiвництвом Товариства, з урахуванням оцiнки платоспроможностi контрагентiв, подальшої 
оплати пiсля звiтної дати та iнших факторiв, що розглядається керiвництвом; 
 
- ми вибiрково протестували прострочену, але не знецiнену заборгованiсть для оцiнки 
висновкiв, зроблених керiвництвом щодо вiдсутностi знецiнення з урахуванням перспектив i 
термiнiв погашення iснуючої заборгованостi; 
 
- ми вибiрково протестували документи, на пiдставi яких керiвництво зробило оцiнку 
аналiзу ймовiрностi погашення заборгованостi. 
 
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкриття iнформацiї в примiтках до окремої фiнансової 
звiтностi. 
 
Прийнятнiсть поточних оцiнок керiвництва Товариства щодо знецiнення дебiторської 
заборгованостi при пiдготовцi звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не є 
гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є невизначеними, данi 
оцiнки не зазнають змiн. 
 
 
 
    
 
Iншi питання. 
 
Аудит попередньої окремої фiнансової звiтностi,  складеної за МСФЗ,  АТ "Лубнигаз" за рiк, 
що закiнчився 31 грудня 2018 року, був проведений iншим аудитором,  який 19 квiтня 2019 
висловив не модифiковану думку щодо окремої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Iнша iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо  неї. 
 



 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 
складається з наступних звiтiв: 
 
1. звiту керiвництва (звiту про управлiння), який включає звiт про корпоративне 
управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї), який ми 
отримали до дати цього звiту аудитора; 
 
2. рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля 
цiєї дати. 
 
Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i  ми не 
робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї. 
 
У зв'язку з нашим аудитом окремої фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є 
ознайомитись з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть 
мiж iншою iнформацiєю i окремою фiнансовою звiтнiстю або iншими знаннями, отриманими 
пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить  суттєве викривлення. 
Якщо на основi проведеної нами роботи, стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 
аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї  iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
 
 Ми дiйшли до висновку, що iнформацiя, наведена в звiтi керiвництва (звiту про управлiння),  
не мiстить таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 
 
Коли ми ознайомимося з рiчною iнформацiєю емiтента цiнних паперiв за 2019 рiк, якщо ми 
дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде повiдомити 
iнформацiю про це питання тим, кого надiлено повноваженнями. 
 
 
 
 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу АТ "Лубнигаз" та Наглядової ради за   окрему 
фiнансову звiтнiсть 
 
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання  окремої фiнансової 
звiтностi за 2019 рiк вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi та за таку систему 
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 
забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
При складаннi окремої фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за визначення 
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм 
випадкiв коли керiвництво або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не 
має iнших реальних альтернатив цьому. 
 
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування 
Товариства. 



 
 
 
 
 
  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої  фiнансової звiтностi. 
 
     Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть в 
цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту 
аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, 
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, 
завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 
об?рунтовано очiкується, вони можуть вплинути 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. Окрiм того, ми: 
 
- Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення  окремої фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури 
у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi 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 Товариства 
 
- Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом. 
 
- Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва  невизначенiсть щодо подiй 
або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати 
безперервну дiяльнiсть.  Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми 
повиннi привернути увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї  у 
фiнансовiй  звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою 
думку. Нашi висновки ?рунтуються  на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
Звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї  або умови можуть примусити пiдприємство 
припинити  свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
- Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст окремої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує окрема фiнансова звiтнiсть операцiї 
та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
 
- Отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо окремої 
фiнансової iнформацiї господарської дiяльностi Товариства  для висловлення думки щодо 



окремої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Ми повiдомляємо керiвництву та Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг, час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи 
будь якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
 
 
Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги 
щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б 
об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це 
застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв. 
 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту окремої 
фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 
описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 
регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть 
для iнтересiв громадськостi. 
 
 
 
 
 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих  i нормативних актiв 
 
Думка щодо iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, розкриття якої вимагається пп. 
5-9 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 
На пiдставi роботи, проведеної нами пiд час аудиту, ми прийшли до висновку, що iнформацiя 
а саме опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 
Товариства; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 
Товариства; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 
((учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб 
Товариства; повноваження посадових осiб Товариства, розкрита у Звiтi про корпоративне 
управлiння за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, як вимагається пп. 5-9 частини третьої 
статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктами 5-9 пункту 4 
роздiлу VII додатка 38 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", 
затвердженого рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (iз змiнами)) (далi Положення 2826), 
крiм iнформацiї, що зазначена у роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту та 
iнформацiї щодо систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства. 
 
Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, включену до Звiту про корпоративне управлiння, 
розкриття якої вимагається 1-4 частини третьої статтi 401 Закону України "Про цiннi папери 
та фондовий ринок", а саме: 
 
- Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариства, 



об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариства 
добровiльно вирiшила застосувати з розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику 
корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги; 
 
- Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 
прийнятих на зборах рiшень; 
 
- Про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу 
Товариства, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiя про проведенi засiдання та загальний 
опис прийнятих на них рiшень. 
 
 
 
 
 
 
 
     Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного 
аудитора, є Нiколаєнко Олеся (Сертифiкат аудитора  серiї А №006176 виданий рiшенням 
АПУ №171/3 вiд 19.01.07р.,  сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 
0004011, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р., диплом АССА по МСФЗ 
(дипИПР ) , сертифiкат № 1818520 виданий в липнi 2014 року. Номер реєстрацiї у Реєстрi 
аудиторiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi:101995) 
 
    
 
   
 
Пiдпис аудитора 
 
 
 
     вiд iменi Аудиторської фiрми "КАПIТАЛЪ"                                        
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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
щодо аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi  
 
акцiонерного товариства "Оператор газорозподiльної системи "Лубнигаз"  
 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 
 
                                                                               
 
Адресат: Управлiнському персоналу, власникам цiнних паперiв АТ "Лубнигаз",  може бути 
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.        
 
 
 
Думка iз застереженням 
 
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi акцiонерного товариства "Оператор 
газорозподiльної системи "Лубнигаз" (скорочено АТ "Лубнигаз") та його дочiрнiх пiдприємств 
(надалi - "Група" в усiх її вiдмiнках)  за 2019 рiк, що  складається з консолiдованого балансу 
(звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року; консолiдованого звiту про 
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд); консолiдованого звiту по рух грошових 
коштiв; консолiдованого звiту по власний капiтал за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та 
примiток  до консолiдованої фiнансової звiтностi,  включаючи стислий виклад значущих 
облiкових полiтик.    
 
 
 
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться в роздiлi Основа для думки iз 
застереженням нашого звiту ,консолiдована фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, консолiдований фiнансовий стан Групи на 31 грудня 
2019 року, її консолiдованi фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 
зазначеною датою, , вiдповiдно  до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ( скорочено 
-МСФЗ) та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 
вiд 16.07.1999 року №996-Х1V щодо складання фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Основа для думки iз застереженням 
 
 
 
1) В Примiтцi 10.3 до консолiдованої фiнансової звiтностi розкрито склад iншої 
дебiторської заборгованостi, яка станом на 31.12.2019 року складає 98205 тис. грн. Частину 



цiєї заборгованостi - 1700,5 тис. грн.   складає заборгованiсть ПАТ "БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАIНА" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22906155), резерв 
кредитних збиткiв щодо цiєї заборгованостi не нараховувався. На дату звiтностi ПАТ "БАНК 
ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАIНА" знаходиться в станi припинення. На нашу думку, вiдповiдно 
завищенi активи та занижено накопичений збиток на суму дебiторської заборгованостi в 
повнiй мiрi.  
 
2) Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть дебiторської заборгованостi Групи 
становила 274164 тис.грн. (резерв на знецiнення не формувався) та iншої дебiторської 
заборгованостi 98205 тис.грн. (резерв на знецiнення 12 тис.грн.) В структурi iншої 
дебiторської заборгованостi  Групи заборгованiсть, що оцiнюється керiвництвом Групи як 
сумнiвна, становить 0,01 вiдсоткiв вiд загальної суми iншої дебiторської заборгованостi 
станом на 31 грудня 2019 року. Прийнятнiсть поточних оцiнок керiвництва Групи щодо 
знецiнення дебiторської заборгованостi при пiдготовцi звiтностi за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2019 року, не є гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є 
невизначеними, данi оцiнки не зазнають змiн. 
 
 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть 
згiдно з цими стандартами викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 
консолiдованої фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Групи 
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 
бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого 
аудиту консолiдованої  фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз 
застереженням. 
 
 
 
Пояснювальний параграф 
 
Операцiйне середовище. 
 
    Не змiнюючи нашу думку, звертаємо увагу на Примiтки 1 "Умови здiйснення дiяльностi в 
Українi" та Примiтку 30 "Подiї пiсля звiтної" дати до консолiдованої фiнансової звiтностi. 
Дiяльнiсть Групи, як i дiяльнiсть iнших компанiй в Українi, зазнає та продовжуватиме 
зазнавати у найближчому майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що 
спостерiгається в Українi та впливу поширення пандемiї коронавiрусної iнфекцiї GOVID -19 в 
Українi та свiтi в 2020 роцi. Вказане призводить до виникнення невизначеностi майбутнiх 
умов функцiонування пiдприємств в Українi. Ми не висловлюємо подальших застережень до 
нашої думки щодо цих аспектiв. 
 
  
 
Фiнансове середовище. 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 25 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, у якiй йдеться 
про те, що iснує невизначенiсть щодо розмiру майбутнiх тарифiв на розподiл природного газу, 
а дiючi тарифи не вiдповiдають реальнiй ситуацiї, що склалася на ринку природного газу, 



неможливо передбачити потенцiйний вплив цих реформ на фiнансовий стан Групи та її 
дiяльнiсть 
 
 
 
Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi. 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 15 консолiдованої фiнансової звiтностi, у якiй зазначається, 
що Група отримала чистий прибуток 108 тис.грн. (2018: чистий збиток у сумi 7826 тис.грн.) та 
мала накопиченi збитки 47413 тис.грн (2018: накопиченi збитки у сумi 47330 тис.грн.) Також, 
станом на 31 грудня 2019 року поточнi зобов'язання Групи перевищували її поточнi активи на 
52817 тис.грн. (2018:50 009 тис.грн.). Цi обставини вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, 
що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Групи продовжувати свою дiяльнiсть на 
безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 
 
  
 
Ключовi питання аудиту  
 
Ключовi питання аудиту - це питання, що на наше професiйне судження, були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 
питання розглядались в контекстi нашого аудиту  консолiдованої фiнансової звiтностi в 
цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 
окремої думки щодо цих питань.  Додатково до питань, описаних в роздiлi "Основа для думки 
iз застереженням", ми визначили, що нижче описанi питання є ключовими питаннями аудиту, 
якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 
 
   
 
Ключове питання аудиту Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту 
 
Резерв покриття судових процесiв та претензiй 
 
Ми зосередили увагу на цiй дiлянцi в якостi ключового питання аудиту у зв'язку з тим, що 
визнання та оцiнка резервiв стосовно судових процесiв є важливою областю професiйних 
суджень керiвництва Групи. Iснує невiд'ємний ризик того, що юридичнi ризики не було 
своєчасно визнано та розглянуто пiд час складання консолiдованої фiнансової звiтностi. Група 
бере участь у рядi судових процесiв в якостi вiдповiдача, та якi, у  разi реалiзацiї потенцiйних 
ризикiв, можуть мати iстотний вплив на фiнансовi результати. Рiшення судiв за цими 
позовами неможливо достовiрно визначити на даний момент. Нашi процедури включали, 
серед iншого: 
 
- Аналiз iнформацiї про судовi позови, отриманi через процедури оцiнки ризикiв, що 
проводилась з метою розумiння Групи та її середовища; 
 
- Оцiнку наявних у Групi засобiв монiторингу заходiв контролю, запроваджених з метою 
своєчасного виявлення, достовiрної оцiнки та забезпечення повноти та достатностi 
вiдображення в облiку нарахованих резервiв пiд судовi позови; 
 
- Обговорення незавершених судових справ з юридичними фахiвцями Групи. В деяких 
випадках, ми отримали та проаналiзували законодавчi та судовi документи (щодо розгляду 



аналогiчних справ), з метою оцiнки висновкiв керiвництва у порiвняннi з наявними 
прецедентами та з метою пiдтвердження суджень i облiкових оцiнок; 
 
- Аналiз судових витрат на вибiрковiй основi за звiтний перiод та аналiз кореспонденцiї 
Групи, отриманої у зв'язку з судовими та iншими претензiями 
 
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкритої iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 
 
Iнформацiя щодо суттєвих резервiв на покриття судових процесiв та претензiй наведена в 
Примiтках 4 та 32 консолiдованої фiнансової звiтностi. Iнформацiя до розрахункiв за 
претензiями наведена у Примiтцi 10.3 до консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Основнi засоби отриманi згiдно договору експлуатацiї 
 
Ми зосередили свою увагу на цiй дiлянцi в якостi ключового питання аудиту у зв'язку з тим, 
що Група отримала значну частину основних засобiв для забезпечення розподiлу природного 
газу, якi на основi аналiзу договору експлуатацiї визнаються у консолiдованому звiтi про 
фiнансовий стан в момент отримання, з вiдповiдним вiдображенням у складi iншого 
додаткового капiталу. При використаннi цього судження, iснує ризик завищення активiв та 
власного капiталу Групи на вартiсть основних засобiв, отриманих згiдно договору 
експлуатацiї. Нашi процедури включали, серед iншого: 
 
- Аналiз договорiв Групи з Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi 
України та вiдповiдної кореспонденцiї стосовно даного договору з рiзними регулюючими 
органами; аналiз iсторiї i цiлей укладання даних договорiв; 
 
- Вивчення та обговорення з керiвництвом практики вiдображення подiбних договорiв в 
Українi та вiдповiдностi даного способу вiдображення основних засобiв чинному 
законодавству України; 
 
- Оцiнка об?рунтованостi суджень керiвництва Групи стосовно можливостi 
використання даних активiв в найближчому майбутньому. 
 
Iнформацiя щодо основних засобiв, отриманих за договором експлуатацiї наведена в Примiтцi 
7,13 до консолiдованої фiнансової звiтностi 
 
Повнота i своєчаснiсть визнання виручки вiд основної дiяльностi 
 
Одним iз основних напрямкiв дiяльностi Групи є постачання газу фiзичним та юридичним 
особам. В рамках здiйснення даної дiяльностi Група укладає договори поставки газу з 
контрагентами i щомiсяця вiдображає фiзичнi обсяги реалiзованого газу на пiдставi даних 
облiку приладiв, пiдписуючи вiдповiднi акти зi споживачами юридичними особами, або 
здiйснюючи перiодичний обхiд та контроль даних облiку споживачiв фiзичних осiб.  
 
При цьому дати контролю i звiрки показань можуть вiдрiзнятися, що потенцiйно може 
привести до вiдображення вiдпущених обсягiв газу не в вiдповiдному перiодi. Нашi 
процедури включали, серед iншого: 
 
- ми провели перерахунок фактичних обсягiв газу за рiк по кожнiй категорiї споживачiв 



юридичних i фiзичних осiб, застосувавши до кожної категорiї розмiр вiдпускного тарифу; 
 
- ми перевiрили перенос даних з бiллiнгової програми до бухгалтерського облiку, а 
також зiставили данi Балансу газу за звiтний та попереднiй рiк та данi бухгалтерського облiку 
газу стосовно продажу газу; 
 
- ми обговорили з керiвництвом iснуючу систему внутрiшнього облiку реалiзацiї газу за 
категорiями споживачiв; 
 
- ми вибiрково переглянули первиннi документи реалiзацiї за сiчень-березень 2020 року 
на предмет виявлення сум, що належiть до операцiй 2019 року. 
 
Iнформацiя щодо продажу газу вiдображена у Примiтцi 17 до фiнансової звiтностi. 
 
Оцiнка знецiнення дебiторської заборгованостi 
 
Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть дебiторської заборгованостi Групи 
становила 274164 тис.грн. (резерв на знецiнення не формувався) та iншої дебiторської 
заборгованостi 98205 тис.грн. (резерв на знецiнення 12 тис.грн.) В структурi iншої 
дебiторської заборгованостi  Групи заборгованiсть, що оцiнюється керiвництвом Групи як 
сумнiвна, становить 0,01 вiдсотка вiд загальної суми iншої дебiторської заборгованостi станом 
на 31 грудня 2019 року.  
 
Керiвництво Групи створює резерв щодо сумнiвної для стягнення заборгованостi за оцiнкою 
погiршення стану платоспроможностi конкретних покупцiв, динамiки платежiв, подальшої 
оплати пiсля звiтної дати, а також аналiзу прогнозу майбутнiх надходжень грошових коштiв, 
виходячи з обставин, що iснують на звiтну дату. Ступiнь точностi оцiнки керiвництва буде 
пiдтверджена або спростована розвитком майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є 
невизначеними. 
 
Ми придiлили особливу увагу оцiнцi знецiнення дебiторської заборгованостi та iншої 
дебiторської заборгованостi у зв'язку з тим, що процес оцiнки є складним, i передбачає 
застосування значних суджень керiвництвом. 
 
  Нашi аудиторськi процедури щодо проведеної керiвництвом оцiнки на предмет 
знецiнення  дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi мiстили 
наступне: 
 
- ми перевiрили аналiз ймовiрностi погашення заборгованостi, проведеного 
керiвництвом Групи, з урахуванням оцiнки платоспроможностi контрагентiв, подальшої 
оплати пiсля звiтної дати та iнших факторiв, що розглядається керiвництвом; 
 
- ми вибiрково протестували прострочену, але не знецiнену заборгованiсть для оцiнки 
висновкiв, зроблених керiвництвом щодо вiдсутностi знецiнення з урахуванням перспектив i 
термiнiв погашення iснуючої заборгованостi; 
 
- ми вибiрково протестували документи, на пiдставi яких керiвництво зробило оцiнку 
аналiзу ймовiрностi погашення заборгованостi. 
 
Крiм того, ми оцiнили достатнiсть розкриття iнформацiї в примiтках до консолiдованої 
фiнансової звiтностi. 



 
Прийнятнiсть поточних оцiнок керiвництва Групи щодо знецiнення дебiторської 
заборгованостi при пiдготовцi звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не є 
гарантiєю того, що з настанням майбутнiх подiй, якi за своєю суттю є невизначеними, данi 
оцiнки не зазнають змiн. 
 
  
 
 
 
    
 
Iншi питання. 
 
Аудит попередньої консолiдованої фiнансової звiтностi,  складеної за МСФЗ,  АТ "Лубнигаз" 
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, був проведений iншим аудитором,  який 19 квiтня 
2019 висловив не модифiковану думку щодо консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
 
 
 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу АТ "Лубнигаз" та Наглядової ради за   
консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
 
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання  консолiдованої 
фiнансової звiтностi за 2019 рiк вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi та 
за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 
того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
При складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за 
визначення здатностi Групи продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 
облiку, окрiм випадкiв коли керiвництво або планує лiквiдувати Групу чи припинити 
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 
 
Наглядова рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Групи. 
 
 
 
 
 
  Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої  фiнансової звiтностi. 
 
     Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що консолiдована фiнансова 
звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та 
випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем 
впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 



аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть вплинути 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. Окрiм того, ми: 
 
- Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення  консолiдованої фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури 
у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi 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 Групи 
 
- Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом. 
 
- Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 
отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва  невизначенiсть щодо подiй 
або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати 
безперервну дiяльнiсть.  Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми 
повиннi привернути увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї  у 
фiнансовiй  звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою 
думку. Нашi висновки ?рунтуються  на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
Звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї  або умови можуть примусити пiдприємство 
припинити  свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
 
- Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст консолiдованої фiнансової звiтностi 
вiдповiдно з розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує консолiдована фiнансова звiтнiсть 
операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 
вiдображення. 
 
- Отримуємо прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi щодо консолiдованої 
фiнансової iнформацiї господарської дiяльностi Групи  для висловлення думки щодо 
консолiдованої фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Ми повiдомляємо керiвництву та Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг, час 
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи 
будь якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 
 
 
 



Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги 
щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв'язки та iншi питання, якi могли б 
об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це 
застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв. 
 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час аудиту 
консолiдованої фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями 
аудиту. Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим 
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 
виняткових обставин ми визначаємо, що питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 
оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть 
для iнтересiв громадськостi. 
 
 
 
 
 
     Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного 
аудитора, є Нiколаєнко Олеся (Сертифiкат аудитора  серiї А №006176 виданий рiшенням 
АПУ №171/3 вiд 19.01.07р.,  сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифiкат № 
0004011, виданий ФПБАУ та МССБА (ICCAA ) 15.12.2005р., диплом АССА по МСФЗ 
(дипИПР), сертифiкат № 1818520 виданий в липнi 2014 року. Номер реєстрацiї у Реєстрi 
аудиторiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi:101995) 
 
    
 
   
 
Пiдпис аудитора 
 
 
 
     вiд iменi Аудиторської фiрми "КАПIТАЛЪ"                                        
 
     Директор                                                                                                          
Приходько Я. П. 
 
 
 
(Сертифiкат аудитора  серiї А №000940, виданий рiшенням АПУ №43 
 
                                                                          вiд 28.03.96р., 
сертифiкований бухгалтер-практик ( CAP ), диплом АССА по МСФЗ (дипИПР ) , сертифiкат 
№ 18338388 виданий в груднi 2018 року,сертифiкат № 0004022, виданий ФПБАУ та МССБА 
(ICCAA ) 15.12.2005р  
 
 Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв суб'єктiв аудиторської дiяльностi:101996)                     
 
 
 



м.Полтава,   28 квiтня  2020 року. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Дирекцiя товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку окремої та консолiдованої фiнансової 
звiтностi товариства станом на 31 грудня поточного року.  Дана звiтнiсть формується 
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнасової звiтностi та мiстить обєктивну iнформацiю про 
стан активiв та пасивiв балансу , фiнансовий стан, отриманi прибутки та збитки, рух грошових 
коштiв та iнформацiю про власний капiтал товариства.Консолiдований звiт включає в себе звiт 
АТ "Лубнигаз" та пiдприємств, якi перебувають пiд його контролем. Звiт керiвництва включає 
достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про здiйснення господарської дiяльностi та 
розвиток товариства. 
Наглядова рада  товариства на своєму засiданнi розглянула рiчний звiт дирекцiї, затвердила 
його та рекомендувала загальним зборам визнати роботу дирекцiї задовiльною.  
Загальнi збори акцiонерiв, якi вiдбулися 28.04.2020 р. прийняли наступнi рiшення6 затвердити 
звiт дирекцiї, визнати роботу дирекцiї задовiльною , затвердити рiчний звiт та фiнансову 
звiтнiсть товариства. 
 


