
Титульний аркуш 

 
 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння    Мусiєнко Олександр Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП  
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 03361419 

4. Місцезнаходження 

 20300, Україна, Черкаська обл., Уманський р-н, м. Умань, вул. Дерев"янка, 19 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 (04744) 4-54-05; 4-81-61, 04744-4-82-04 

6. Електронна поштова адреса  

 03361419@afr.com.ua; umangaz_buh2@ukr.net  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

http://umangaz.c

om.ua в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

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

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

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

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

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

правочинів  

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

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами  



іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

33. Примітки: 

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не 

здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):  

 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб. 

 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря 

 

5. Iнформацiя про рейтингове агентство. 

 

10. Iнформацiя про дивiденди. 

 

12.2. Iнформацiя про облiгацiї емiтента 

 

12.3. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом 

 

12.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтета. 

 

12.5. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

 

14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 

 

   6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв 

 

Погодити укладенi товариством пiсля 29.04.15 договора (додатковi угоди до них) з 

Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз"  на закупiвлю 

природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магiстральними та 

розподiльчими газопроводами    сукупна вартiсть яких перевищує 25% вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства  та за попередньо схвалити укладання 



товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв   

про: 

 

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  250 000 000 гривень; 

 

- транспортування природного газу магiстральними трубопроводами граничною сукупною 

вартiстю  15 000 000 гривень; 

 

- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними  трубопроводами 

граничною сукупною вартiстю 20 000 000 гривень; 

 

- реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 250 000 000 гривень 

 

   7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

 

   8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть 

 

15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

 

32. Звiт про стан обєкта нерухомостi ( у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобовязань 

за якими забезпечене обєктами нерухомостi. 

 

В НКЦПФР анульовано лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ <БРОКБIЗНЕСБАНК> на пiдставi 

пiдпункту 3 пункту 1 роздiлу IV Порядку та згiдно з постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 10.06.2014 № 339 про вiдкликання та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <БРОКБIЗНЕСБАНК> - наказ № 152 вiд 23 червня 2014 

року. 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ" 

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

 - 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 12.02.1997 

4. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 387700 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 25 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 323 

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

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

 42.21 - Будiвництво трубопроводiв 

 43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування 

10. Органи управління підприємства 

 Органи управлiння пiдприємства не заповнюється акцiонерними товариствами. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АБ  "Укргазбанк" 

2) МФО банку 

 320478 

3) Поточний рахунок 

 26008104404 

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

рахунком у іноземній валюті 

 д/в 

5) МФО банку 

 д/в 

6) Поточний рахунок 

 д/в 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Розподiл природного, нафтового 

газуi газу (метану) вугiльних 

родовищ 

АД 036373 12.07.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

енергетики (НКРЕ) 

30.06.2017 

Опис Емiтент планує продовжити даний вид дiяльностi та продовжувати 



лiцензiю. 

Господарська дiяльнiсть у 

будiвництвi, пов'язана iз 

створенням об'єктiв архiтектури 

АД 035952 28.05.2012 Державна Архiтектурно-

будiвельна iнспекцiя України 

28.05.2017 

Опис 
Емiтент планує продовжити даний вид дiяльностi та продовжувати 

лiцензiю. 

Постачання природного газу, 

газу (метану) вугiльних 

родовищ  за регульованим 

тарифом 

АД 036374 12.07.2012 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

енергетики (НКРЕ) 

30.06.2017 

Опис 
Емiтент планує продовжити даний вид дiяльностi та продовжувати 

лiцензiю. 

 

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

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Регiональне вiддiлення 

ФДМУ по Черкаськiй обл. 
21368158 

18000, Україна, Черкаська обл., - 

р-н, м. Черкаси, б-р Шевченка, 

185 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

   

Усього 0 

 

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

1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Мусiєнко Олександр Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ЗАТ "Укргаз-Енерго". Начальник Департамента з енергогенеруючими пiдприємствами.  



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

 18.02.2014, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 35 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. 

 

До компетенцiї Правлiння належить:  

11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв 

дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;  

11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, 

передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх 

пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;  

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства;  

11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в 

межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та 

положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям 

(представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою 

радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для 

Товариства;  

11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору;  

11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 



представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення 

вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та  вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам 

чинного законодавства України;  

11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у 

заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами 

Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження 

статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства;  

11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх 

рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;  

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  

11.2.16. 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.  

11.5. Повноваження Голови Правлiння Товариства.  

11.5.1. До прав та обов'язкiв Голови Правлiння Товариства  належить : 

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.  

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; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з працiвниками 

пiдприємств, фiлiй та представництв.  

11.5.1.6. Видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства, дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй та представництв 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. Голова Правлiння має право приймати рiшення про розподiл (перерозподiл) обов'язкiв 

мiж заступниками Голови Правлiння та членами Правлiння.  

11.5.1.9. Пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi документи Товариства, 

вiдкривати будь-якi рахунки в установах банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, 

скарги, мировi угоди та iншi процесуальнi документи.  

11.5.1.10.  Визначати та затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi для їх 

виконання. 

11.5.1.11. Створювати структурнi пiдроздiли (вiддiли, управлiння, служби, сектори та iншi) в 

межах затвердженої Наглядовою Радою органiзацiйної структури Товариства, затверджувати 

вiдповiднi положення про них. 

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. Надавати органiзацiйну структуру Товариства на затвердження Наглядовiй Радi. 

11.5.1.14. Затверджувати штатний розпис та  фонд оплати працi працiвникiв Товариства 

11.5.1.15. Здiйснювати контроль за рацiональним  i ощадливим використанням матерiальних, 

трудових i фiнансових ресурсiв;   

11.5.1.16. Забезпечувати  виконання  рiшень  Загальних Зборiв  Товариства, Наглядової Ради,  

Ревiзiйної комiсiї; 

11.5.1.17. Розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства й 

чинним законодавством України; 

11.5.1.18..Формувати поточнi плани дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.5.1.19. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект 

колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 

умовами колективного договору;  

11.5.1.20. Органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.5.1.21. Приймати рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  

11.5.1.22. Затверджувати правила, посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, процедури й 

iнших  внутрiшнiх  документiв Товариства,  визначення органiзацiйної структури Товариства за 

виключенням документiв, що затверджуються  Загальними зборами Товариства або Наглядовою 

Радою; 

11.5.1.23. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом, колективним 

договором Товариства, заохочувати працiвникiв Товариства, а також накладати на них 

стягнення; 

11.5.1.24. Забезпечувати створення сприятливих i безпечних умов працi для працiвникiв 

Товариства; 

11.5.1.25. Вiдкривати в банках розрахунковi, валютнi i iншi рахунки  Товариства, 11.5.1.26. 

Затверджувати договiрнi цiни на продукцiю, тарифи й послуги; 

11.5.1.27. Забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом i контрагентами по 



господарських договорах; 

11.5.1.28. Ухвалення рiшень щодо пред'явлення  вiд iменi  Товариства претензiй i позовiв до 

юридичних i фiзичних осiб i про задоволення претензiй, позовiв пред'явлених  до Товариства; 

11.5.1.29. Вирiшення всiх питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, 

крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв вiднесенi до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  

 

 

 

 

 

11.6. Вiдповiдальнiсть Голови Правлiння  

11.6.1. Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть за: 

11.6.1.1. Органiзацiю виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. 

11.6.1.2. Органiзацiю, стан i достовiрнiсть бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, 

своєчасне подання щорiчного звiту та iншої фiнансової звiтностi до вiдповiдних органiв, а також 

вiдомостей про дiяльнiсть Товариства, що надаються акцiонерам, кредиторам i засобам масової 

iнформацiї. 

11.6.1.3. Пiдготовку необхiдних звiтних матерiалiв про дiяльнiсть Товариства в звiтному перiодi 

та пропозицiй щодо планiв Товариства, якi направляються на затвердження й узгодження у 

встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовiй радi Товариства. 

11.6.1.4. Зберiгання протоколiв Загальних зборiв, установчих та внутрiшнiх документiв 

Товариства. 

11.6.1.5. Голова Правлiння призначає у вiдповiдностi до чинного законодавства України 

працiвника Товариства - громадянина України вiдповiдальним за органiзацiю та забезпечення 

заходiв щодо охорони державної таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом. 

Працiвник вiдповiдальний за органiзацiю та забезпечення заходiв щодо охорони державної 

таємницi України та iншої iнформацiї з обмеженим доступом керується виключно 

законодавством України, не несе вiдповiдальностi за невиконання протиправних вимог 

посадових осiб Товариства по наданню або використанню зазначеної iнформацiї. 

11.7. В своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством України, цим 

Статутом, Положенням про Правлiння та iншими актами органiв управлiння Товариства, що 

приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав i обов'язкiв 

Голови Правлiння, рiшеннями Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства, вказiвками 

Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладаються  з ним  Товариством. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 

засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :  

- Голову Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Мусiєнка Олександра Миколайовича (згоди посадової 

особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє 

часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: 04.09.2006р. начальник Департаменту по 

роботi з енергогенеруючими пiдприємствами; 24.06.2010 р. комерцiйний директор; 07.11.2011 р. 

начальник Департаменту по роботi з енергогенеруючими пiдприємствами ЗАТ "УкрГаз-Енерго". 

Особа призначена на посаду термiном на три роки. 

 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Татаркiна Марина Констянтинiвна 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Юрист-консульт  ВАТ "Уманьгаз" м. Умань, вул. Дерев"янка, 19.  

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

 18.02.2014, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 18 р. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

До компетенцiї Правлiння належить:  

11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв 

дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;  

11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, 

передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх 

пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;  

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства;  

11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в 

межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та 

положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям 

(представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою 

радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для 

Товариства;  



11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору;  

11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення 

вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та  вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам 

чинного законодавства України;  

11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у 

заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами 

Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження 

статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства;  

11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх 

рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;  

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  

11.2.16. 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.  

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 

засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :  

- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Татаркiну Марину Костянтинiвну (згоди посадової особи 

на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє 

часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: начальник юридично-облiкової служби 

ПАТ "Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки. 

 

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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



 Мельник Михайло Дмитрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1952 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 42 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ДП Газовик м. Умань.  

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

 18.02.2014, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 42 рiк. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 

засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :  

- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Мельника Михайла Дмитровича (згоди посадової особи 

на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє 

часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: перший заступник голови правлiння 

ПАТ "Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки. 

 

До компетенцiї Правлiння належить:  

11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв 

дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;  

11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, 

передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх 

пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;  

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства;  



11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в 

межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та 

положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям 

(представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою 

радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для 

Товариства;  

11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору;  

11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення 

вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та  вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам 

чинного законодавства України;  

11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у 

заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами 

Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження 

статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства;  

11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх 

рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;  

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  

11.2.16. 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.  

 

 

 

1) Посада 



 Член правлiння 

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

 Iльчишин Андрiй Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Середно-технiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Майстер Христинiвської дiльницi ВАТ "Уманьгаз" м. Умань, вул. Дерев"янка, 19.  

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

 18.02.2014, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 18.02.2014 року (Протокол № 18-02/2014 

засiдання Наглядової ради вiд 18.02.2014 року) обрати Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" :  

- Члена Правлiння ПАТ "УМАНЬГАЗ" Iльчишина Андрiя Володимировича (згоди посадової 

особи на розкриття iнформацiї, щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє 

часткою у статутному капiталi товариства . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа: начальник Христинiвської дiльницi ПАТ 

"Уманьгаз". Особа призначена на посаду термiном на три роки. 

 

До компетенцiї Правлiння належить:  

11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв 

дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;  

11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, 

передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх 

пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;  

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв 



дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства;  

11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в 

межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та 

положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям 

(представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою 

радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для 

Товариства;  

11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору;  

11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення 

вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та  вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам 

чинного законодавства України;  

11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у 

заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами 

Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження 

статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства;  

11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх 

рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;  

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  

11.2.16. 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.  

 

 



1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Дудник Олег Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 заступник начальника управлiння - начальника вiддiлу органiзацiї роботи дорожньо-

патрульної служби Державної автомобiльної iнспекцiї ГУМВС України в Київськiй областi;   

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

 01.03.2016, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 28 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

Рiшенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 01.03.2016 року (Протокол № 01-03/16 

засiдання Наглядової ради вiд 01.03.2016 року) призначено Членом Правлiння ПАТ 

"УМАНЬГАЗ" Дудника Олега Васильовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 

щодо паспортних даних не отримано). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi 

товариства. Особа призначена на посаду на перiод до наступних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, 

якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник начальника управлiння -  начальник 

вiддiлу монiторингу, юридичного забезпечення та зв'язкiв з громадскiстю Управлiння Державної 

автомобiльної iнспекцiї ГУМВС України в Київськiй областi; заступник начальника управлiння 

- начальника вiддiлу органiзацiї роботи дорожньо-патрульної служби Державної автомобiльної 

iнспекцiї ГУМВС України в Київськiй областi; генеральний директор ТОВ ПромБукд; доцент 

кафедри публiчно-правових дисциплiнБiлоцеркiвського Нацiонального аграрного унiверситету 

(за сумiсництвом). 

До компетенцiї Правлiння належить:  

11.2.1. . Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства. 

11.2.2. Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв, вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв 

дочiрнiх пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом;  

11.2.3. Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї, 

передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, статутами дочiрнiх 

пiдприємств, положеннями про фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  



11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до затвердженої 

Наглядовою радою органiзацiйної структури Товариства;  

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, переведення) щодо керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi керiвникiв 

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

Товариства;  

11.2.6. Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в 

межах компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх пiдприємств та 

положеннями про фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi пiдроздiли;  

11.2.7. Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм пiдприємствам, фiлiям 

(представництвам), вiдокремленим структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою 

радою Товариства, прийняття рiшення про повернення майна Товариства, яке передано фiлiям, 

представництвам, вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми керiвниками для 

Товариства;  

11.2.8. Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi 

питання;  

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного 

договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору;  

11.2.10. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та 

фiзичними особами;  

11.2.11. Здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення 

вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї, представництва та  вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства та нормам 

чинного законодавства України;  

11.2.12. Вирiшення питань про участь дочiрнiх пiдприємств Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у 

заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) дочiрнiми пiдприємствами 

Товариства iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств), про здiйснення дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження 

статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (якi створенi дочiрнiми 

пiдприємствами Товариства) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiють дочiрнi пiдприємства Товариства, про створення та припинення 

(закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв дочiрнiх 

пiдприємств Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi 

вiдокремленi структурнi пiдроздiли дочiрнiх пiдприємств Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою Товариства;  

11.2.13. Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, затвердження їхнiх 

рiчних планiв та звiтiв про виконання цих планiв;  

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;  

11.2.15. Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-

господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв;  



11.2.16. 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.  

 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер-Член правлiння 

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

 Чернявська Тетяна Дем'янiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 44 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Головний бухгалтер ВКП ТОВ "Обрiй ЛТД" м. Умань, вул. Чапаєва, 52.  

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

 18.02.2014, обрано  на 5 рокiв 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж керiвної роботикерiвної роботи - 44 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших 

пiдприємствах. 

В звiтному перiодi  змiни в персональному складi товариства не вiдбувалися. 

 

Повноваження та зобов"язання головного бухгалтера:  

Вiдповiдає за стан бухгалтерського облiку та звiтностi товариства має право другого пiдпису на 

всiх фiнансово-господарських документах. 

Повноваження головного бухгалтера: 

-  проводить роботу по органiзацiї бухгалтерського облiку на пiдприємствi, вирiшує поточнi 

питання, пов'язанi з облiком фiнансово-господарських операцiй; 

- розробляє посадовi обов'язки бухгалтера вiдповiдного напрямку бухгалтерського облiку, на 

протязi господарської дiяльностi аналiзує обсяги облiку та обов'язкiв кожного працiвника 

бухгалтерiї, здiйснює за виробничою необхiднiстю перерозподiл цих обов'язкiв та  контролює їх 

належне виконання;   

- готовить та видає наказ " Про облiкову полiтику пiдприємства" на початок кожного звiтного 

року i здiйснює контроль за його виконанням; 

- розробляє та затверджує положення про документообiг по кожному пiдроздiлу с/г 

пiдприємства, здiйснює контроль за дотриманням строкiв своєчасного подання матерiальних 

звiтiв вiдповiдальними особами, оперативним надходженням первинних документiв 

бухгалтерського облiку;  



- розробляє унiфiкованi  форми бланкiв  бухгалтерського облiку та форми оперативних звiтiв;  

- здiйснює контроль  залишкiв ТМЦ, готової продукцiї в господарствi та в бухоблiку, 

органiзовує проведення  та оформлення поточних планових та позапланових iнвентаризацiй; 

- здiйснює контроль за рухом ТМЦ в рослиництвi, веде бухгалтерський облiк операцiй по 

розподiлу цих матерiалiв (згiдно актiв використання) у виробництво; 

-  веде облiк допомiжних виробництв;  

- проводить та контролює закриття загальнорослинницьких та загальнотваринницьких витрат 

звiтного мiсяця на вiдповiднi рахунки бухгалтерського облiку;    

- готує вiдповiдi на запити податкових та iнших компетентних органiв ; 

- готує поточнi податковi звiти (декларацiї); 

-  готує поточну  статистичну звiтнiсть; 

-  готує фiнансову квартальну та рiчну звiтнiсть; 

- забезпечує вiдповiдностi здiйснюваних господарських операцiй чинному законодавству 

України.  

 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Воронiн Iгор Павлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ 

вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 34003224  

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Мелiтопiльгаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349  м.Мелiтопiль вул. Чкалова,47а 

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Кiровоградгаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222  м.Кiровоград 

вул..Володарського,67 

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Черкасигаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142 

 

 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу наглядової ради 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано Головою наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" Воронiна Iгоря 

Павловича 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа ненадала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова правлiння 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала посад на iнших пiдприємствах: Голова 

правлiння ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а 

офiс G-1, код 34003224  

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Мелiтопiльгаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349  м.Мелiтопiль вул. Чкалова,47а 

 

 

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Кiровоградгаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222  м.Кiровоград 

вул..Володарського,67 

 

 

Посаду - голова наглядової ради 

Найменування пiдприємства - ПАТ "Черкасигаз" 

Мiсцезнаходження пiдприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142 

 

10.2. Компетенцiя Наглядової ради.  

10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  

10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi 

регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у 

том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);  

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних 

зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

10.2.2.3. Прийняття рiшення про  продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних  

паперiв;  

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених 

законом;  

10.2.2.7. Обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв Правлiння, прийняття  

рiшення  про  вiдсторонення  голови або членiв Правлiння  вiд  здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме  повноваження  голови  правлiння; 

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та 

членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами 



(контрактами);  

10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання 

(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв ; 

10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;  

10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 

10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг;  

10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету 

акцiй у випадках, передбачених законом.  

10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з 

нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження  нерухомого майна;  

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення 

справи про банкрутство Товариства; 

10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, 

рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших 

юридичних осiб та їх продаж. 

10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного 

секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; 

10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються 

їм для вивчення та пiдготовки;  

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом;  

10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв 

розвитку Товариства;  

10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо 



забезпечення їх нерозголошення;  

10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, 

процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням 

в Товариствi норм чинного законодавства України;  

10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 

Товариства;  

10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих 

(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi 

яких володiє Товариство;  

10.2.3.12. Вирiшення питань про  заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про 

фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;  

10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi 

затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;  

10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство 

укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики 

Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, 

взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, 

прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших 

правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття 

рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною 

полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 

10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної 

депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної 

системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини. 

10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi 

Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв. 

10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом, Статутом Товариства.  

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї 

Правлiння. 

10.2.5. Наглядова рада має право:  

10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;  

10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та 

членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 



щодо їхньої посадової дiяльностi; 

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 

попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою 

радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод); 

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: 

узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; 

визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому 

провадженнi;  

10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання 

Наглядовою радою своїх завдань.  

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Назаренко Сергiй Леонiдович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 34 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кiквiдзе, 18а код 

34479856 

 

 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу наглядової ради 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано членом наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" Назаренко Сергiя 

Леонiдовича 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж керiвної роботи - 34 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала посаду на iншому пiдприємствi. Директор 

ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кiквiдзе, 18а код 34479856 

 

10.2. Компетенцiя Наглядової ради.  

10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  



10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi 

регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у 

том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);  

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних 

зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

10.2.2.3. Прийняття рiшення про  продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних  

паперiв;  

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених 

законом;  

10.2.2.7. Обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв Правлiння, прийняття  

рiшення  про  вiдсторонення  голови або членiв Правлiння  вiд  здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме  повноваження  голови  правлiння; 

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та 

членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами 

(контрактами);  

10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання 

(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв ; 

10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;  

10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 

10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг;  

10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету 

акцiй у випадках, передбачених законом.  

10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з 

нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження  нерухомого майна;  



10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення 

справи про банкрутство Товариства; 

10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, 

рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших 

юридичних осiб та їх продаж. 

10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного 

секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; 

10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються 

їм для вивчення та пiдготовки;  

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом;  

10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв 

розвитку Товариства;  

10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо 

забезпечення їх нерозголошення;  

10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, 

процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням 

в Товариствi норм чинного законодавства України;  

10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 

Товариства;  

10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих 

(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi 

яких володiє Товариство;  

10.2.3.12. Вирiшення питань про  заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про 

фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;  

10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi 

затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;  

10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство 

укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики 



Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, 

взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, 

прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших 

правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття 

рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною 

полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 

10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної 

депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної 

системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини. 

10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi 

Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв. 

10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом, Статутом Товариства.  

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї 

Правлiння. 

10.2.5. Наглядова рада має право:  

10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;  

10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та 

членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

щодо їхньої посадової дiяльностi; 

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 

попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою 

радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод); 

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: 

узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; 

визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому 

провадженнi;  

10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання 

Наглядовою радою своїх завдань.  

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Боголєпов Денис В'ячеславович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор ТОВ IК"Фiнлекс-Iнвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2  поверх 17, 

офiс 9, код 20036655 

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



 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу наглядової ради 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано членом наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" Боголєпова Дениса 

В'ячеславовича 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала посаду на iншому пiдприємствi. Директор 

ТОВ IК"Фiнлекс-Iнвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2  поверх 17, офiс 9, код 

20036655 

 

 

10.2. Компетенцiя Наглядової ради.  

10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  

10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi 

регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у 

том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);  

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних 

зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

10.2.2.3. Прийняття рiшення про  продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних  

паперiв;  

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених 

законом;  

10.2.2.7. Обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв Правлiння, прийняття  

рiшення  про  вiдсторонення  голови або членiв Правлiння  вiд  здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме  повноваження  голови  правлiння; 

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та 

членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами 

(контрактами);  

10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання 

(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв ; 



10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;  

10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 

10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг;  

10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету 

акцiй у випадках, передбачених законом.  

10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з 

нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження  нерухомого майна;  

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення 

справи про банкрутство Товариства; 

10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, 

рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших 

юридичних осiб та їх продаж. 

10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного 

секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; 

10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються 

їм для вивчення та пiдготовки;  

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом;  

10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв 

розвитку Товариства;  

10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо 

забезпечення їх нерозголошення;  

10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, 

процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням 



в Товариствi норм чинного законодавства України;  

10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 

Товариства;  

10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих 

(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi 

яких володiє Товариство;  

10.2.3.12. Вирiшення питань про  заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про 

фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;  

10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi 

затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;  

10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство 

укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики 

Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, 

взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, 

прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших 

правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття 

рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною 

полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 

10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної 

депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної 

системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини. 

10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi 

Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв. 

10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом, Статутом Товариства.  

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї 

Правлiння. 

10.2.5. Наглядова рада має право:  

10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;  

10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та 

членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

щодо їхньої посадової дiяльностi; 

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 

попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою 

радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод); 

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: 

узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; 

визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому 



провадженнi;  

10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання 

Наглядовою радою своїх завдань.  

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Величко Юрiй Васильвич 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член правлiння ЗАТ "Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 

1-3/2а офiс G-1, код 34003224  

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу наглядової ради 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано членом наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" Величко Юрiя 

Васильовича 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 24 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -  Член правлiння 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала  посаду на iншому пiдприємствi. ЗАТ 

"Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармiйська/Басейна 1-3/2а офiс G-1, код 

34003224  

 

 

10.2. Компетенцiя Наглядової ради.  

10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  

10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi 

регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у 



том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);  

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних 

зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

10.2.2.3. Прийняття рiшення про  продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних  

паперiв;  

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених 

законом;  

10.2.2.7. Обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв Правлiння, прийняття  

рiшення  про  вiдсторонення  голови або членiв Правлiння  вiд  здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме  повноваження  голови  правлiння; 

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та 

членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами 

(контрактами);  

10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання 

(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв ; 

10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;  

10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 

10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг;  

10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету 

акцiй у випадках, передбачених законом.  

10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з 

нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження  нерухомого майна;  

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення 

справи про банкрутство Товариства; 

10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 



10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, 

рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших 

юридичних осiб та їх продаж. 

10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного 

секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; 

10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються 

їм для вивчення та пiдготовки;  

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом;  

10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв 

розвитку Товариства;  

10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо 

забезпечення їх нерозголошення;  

10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, 

процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням 

в Товариствi норм чинного законодавства України;  

10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 

Товариства;  

10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих 

(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi 

яких володiє Товариство;  

10.2.3.12. Вирiшення питань про  заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про 

фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;  

10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi 

затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;  

10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство 

укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики 

Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, 

взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, 

прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших 

правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття 

рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною 



полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 

10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної 

депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної 

системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини. 

10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi 

Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв. 

10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом, Статутом Товариства.  

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї 

Правлiння. 

10.2.5. Наглядова рада має право:  

10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;  

10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та 

членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

щодо їхньої посадової дiяльностi; 

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 

попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою 

радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод); 

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: 

узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; 

визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому 

провадженнi;  

10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання 

Наглядовою радою своїх завдань.  

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Шульга Олександр Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Начальник Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України" 

Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720 

 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" протокол №1 вiд 



28.04.2016р. призначено: Членом Наглядової ради Шульгу Олександра Миколайовича 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж керiвної роботи - 21 рокiв. 

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

Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала  посаду на iншому пiдприємствi. 

Начальник Департаменту майнових та корпоративних вiдносин НАК "Нафтогаз України" 

Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720 

 

10.2. Компетенцiя Наглядової ради.  

10.2.1. До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених 

законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.  

10.2.2. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, 

Правлiння та Ревiзiйну комiсiю, а також за винятком тих внутрiшнiх Положень Товариства, якi 

регламентують поточну дiяльнiсть Товариства (положення, регламенти, порядки, iнструкцiї, у 

том числi посадовi, робочi, з охорони працi, стандарти, умови тощо);  

10.2.2.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних 

зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про 

дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  

10.2.2.3. Прийняття рiшення про  продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;  

10.2.2.4. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на 

суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства;  

10.2.2.5. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних  

паперiв;  

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених 

законом;  

10.2.2.7. Обрання   та   припинення  повноважень  голови  i  членiв Правлiння, прийняття  

рiшення  про  вiдсторонення  голови або членiв Правлiння  вiд  здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка   тимчасово   здiйснюватиме  повноваження  голови  правлiння; 

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорiв (контрактiв), якi укладаються з Головою та 

членами Правлiння, встановлення розмiру їхньої винагороди за такими договорами 

(контрактами);  

10.2.2.9. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання 

(призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв; 

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

10.2.2.11. Визначення дати складення перелiку осiб,  якi мають право на отримання дивiдендiв,  

порядку та строкiв виплати дивiдендiв ; 

10.2.2.12. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про 

проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь 

у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;  

10.2.2.13. Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Товариства; 



10.2.2.14. Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є його предметом становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 

10.2.2.15. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв 

або викупу акцiй;  

10.2.2.16. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг;  

10.2.2.17. Прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг;  

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакету акцiй або контрольного пакету 

акцiй у випадках, передбачених законом.  

10.2.2.19. Надання дозволу на вiдчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцiй з 

нерухомим майном Товариства наслiдком яких може бути вiдчуження  нерухомого майна;  

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд iз заявою про порушення 

справи про банкрутство Товариства; 

10.2.2.21.Надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного 

законодавства; 

10.2.2.22. Попереднє погодження рiшень про участь Товариства в iнших юридичних особах, 

рiшень про вихiд Товариства з юридичних осiб, рiшень про придбання акцiй (часток) iнших 

юридичних осiб та їх продаж. 

10.2.3. До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) Корпоративного 

секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради; 

10.2.3.2. Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються 

їм для вивчення та пiдготовки;  

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд 

вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;  

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштiв Резервного капiталу Товариства в межах, 

дозволених законом та цим Статутом;  

10.2.3.5. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв 

розвитку Товариства;  

10.2.3.6. Затвердження органiзацiйної структури Товариства;  

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо 

забезпечення їх нерозголошення;  

10.2.3.8. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй 

та представництв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi 

Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочiрнiх 

пiдприємств, положенням про вiдповiднi фiлiї та iншi вiдокремленi пiдроздiли, правилам, 

процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням 

в Товариствi норм чинного законодавства України;  

10.2.3.9. Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй,  

представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв;  

10.2.3.10. Розгляд висновкiв та матерiалiв перевiрок, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 



Товариства;  

10.2.3.11. Затвердження вiд iменi Товариства передавальних актiв (балансiв) та/або розподiльчих 

(розподiльних) актiв (балансiв) та/або лiквiдацiйних актiв (балансiв) дочiрнiх пiдприємств та 

iнших юридичних осiб, якi припиняються, та частками (акцiями, паями) у статутному капiталi 

яких володiє Товариство;  

10.2.3.12. Вирiшення питань про  заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та 

припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх 

пiдприємств (товариств), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв 

юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх 

пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному 

капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв 

та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про 

фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариства;  

10.2.3.13. Визначення напрямкiв забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числi 

затвердження перелiку страхових компанiй, з якими Товариство вступає у правовiдносини;  

10.2.3.14. Визначення полiтики взаємодiї та перелiку банкiвських установ з якими Товариство 

укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної полiтики 

Товариства в частинi одержання й видачi Товариством позичок, фiнансової допомоги, гарантiй, 

взяття на себе обов'язкiв поручителя, укладання кредитних договорiв i договорiв позики, 

прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачi майна в заставу, укладення iнших 

правочинiв згiдно з якими майно Товариства виступатиме в якостi забезпечення; прийняття 

рiшень про здiйснення Товариством зазначених правочинiв у випадках, визначених кредитною 

полiтикою Товариства, а також якщо кредитна полiтика Товариства не визначена; 

10.2.3.15. Визначення полiтики взаємодiї зi зберiгачами та iншими учасниками Нацiональної 

депозитарної системи, в тому числi затвердження перелiку учасникiв Нацiональної депозитарної 

системи, з якими Товариство вступає у правовiдносини. 

10.2.3.16.Утворення тимчасових та постiйних робочих комiсiй, груп, що пiдпорядкованi 

Наглядовiй радi. Затвердження положень про них, обрання їх керiвникiв. 

10.2.3.17. Вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

законом, Статутом Товариства.  

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, 

встановлених законом. Питання, не вiднесенi до виключної компетенцiї Наглядової ради 

Товариства, можуть передаватись, вiдповiдним рiшенням Наглядової ради, до компетенцiї 

Правлiння. 

10.2.5. Наглядова рада має право:  

10.2.5.1. Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;  

10.2.5.2. Вимагати звiтiв та пояснень вiд Голови (виконуючого обов'язки Голови Правлiння) та 

членiв Правлiння, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

щодо їхньої посадової дiяльностi; 

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинiв (у т.ч. контрактiв, договорiв, угод, 

попереднiх договорiв та iнших правочинiв), укладання яких потребує затвердження Наглядовою 

радою, та встановлювати обмеження щодо iстотних умов даних правочинiв (договорiв, угод); 

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенцiї Правлiння на прийняття рiшень щодо: 

узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; вiдмови вiд позову; 

визнання позову; укладання мирової угоди й iнших дiй в судовому процесi та виконавчому 

провадженнi;  

10.2.5.5. Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання 

Наглядовою радою своїх завдань.  

 

 



1) Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Литвинова Тетяна Вiталiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 

35829646 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "УМАНЬГАЗ" Литвинову Тетяну 

Вiталiївну 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 29 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - гол.бухгалтер 

В звiтному перiодi посадова особа емiтента обiймала  посаду на iншому пiдприємствi 

гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 35829646 

. 

Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. 

Голова Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або 

з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається 

загальними зборами акцiонерiв з числа  обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю 

голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:  

12.1.3.1. члени Наглядової ради;  

12.1.3.2. члени Правлiння;  

12.1.3.3. корпоративний секретар;  

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  

12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.  

12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.  



12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень 

визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним 

членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства 

України.  

12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути 

присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу.  

12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями 

Товариства.  

12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх 

експертiв (у т.ч. аудиторiв).  

12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних 

зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про 

результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.  

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Крищук Тетяна Григорiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1967 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 директор ТОВ "Ростхолдiнг" Адреса  04050  м.Київ вул. Мельникова,12  код 34532668 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 В зв`язку з закiнченням термiну повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї 

товариства, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" (Протокол № 1вiд 

28.04.2016 року) обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "УМАНЬГАЗ" Крищук Тетяну 

Григорiвну 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. 

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

В звiтному перiодi посадова особа емiтента  обiймала посаду на iншому пiдприємствi директор 



ТОВ "Ростхолдiнг" Адреса  04050  м.Київ вул. Мельникова,12  код 34532668 

 

Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. 

Голова Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або 

з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається 

загальними зборами акцiонерiв з числа  обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю 

голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:  

12.1.3.1. члени Наглядової ради;  

12.1.3.2. члени Правлiння;  

12.1.3.3. корпоративний секретар;  

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  

12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.  

12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.  

12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень 

визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним 

членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства 

України.  

12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути 

присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу.  

12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями 

Товариства.  

12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх 

експертiв (у т.ч. аудиторiв).  

12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних 

зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про 

результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.  

 

 

1) Посада 

 Член ревiзiйної комiсiї 

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

 Шишков Олександр Валентинович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

 - -  - 

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 22 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Заступник начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України". 

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

 28.04.2016, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "УМАНЬГАЗ" вiд 28.04.2016р. 

призначено: Член ревiзiйної комiсiї Шишкова Олександра Валентиновича 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Посадова особа не надала згоди  на разголошення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi в 

натуральнiй формi.  

 

Посадова особа  не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.  

Загальний стаж  роботи - 22 рокiв. 

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

начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз 

України". 

 

Засади дiяльностi Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.1. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю. Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї становить 3 ( три ) особи, у т.ч. 

Голова Ревiзiйної комiсiї.  

12.1.2. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або 

з числа юридичних осiб - акцiонерiв, на строк 3 (три) роки. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається 

загальними зборами акцiонерiв з числа  обраних членiв Ревiзiйної комiсiї простою бiльшiстю 

голосiв. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

12.1.3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:  

12.1.3.1. члени Наглядової ради;  

12.1.3.2. члени Правлiння;  

12.1.3.3. корпоративний секретар;  

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  

12.1.3.5. члени iнших органiв Товариства.  

12.1.4. Члени Ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.  

12.1.5. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї, порядок прийняття нею рiшень 

визначаються Положенням про Ревiзiйну комiсiю та договором, що укладається з кожним 

членом Ревiзiйної комiсiї, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства 

України.  

12.1.6. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та 

вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути 

присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 

дорадчого голосу.  

12.1.7. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та 

Правлiння у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями 

Товариства.  

12.1.8. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх 

експертiв (у т.ч. аудиторiв).  

12.1.9. Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори, Наглядову раду про результати перевiрок 



фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних 

зборiв висновок з аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про 

результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам, Наглядовiй радi.  

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правлiння Мусiєнко 

Олександр 

Миколайович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Татаркiна Марина 

Констянтинiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Мельник Михайло 

Дмитрович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Iльчишин Андрiй 

Володимирович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член правлiння Дудник Олег 

Васильович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер-Член 

правлiння 

Чернявська Тетяна 

Дем'янiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Воронiн Iгор 

Павлович 

- -  - 100 0,0065 100 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Назаренко Сергiй 

Леонiдович 

- -  - 343 397 22,1432 343 39

7 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Боголєпов Денис 

В'ячеславович 

- -  - 319 765 20,6194 319 76

5 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Величко Юрiй 

Васильвич 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Шульга Олександр 

Миколайович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 

Литвинова Тетяна 

Вiталiївна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Крищук Тетяна 

Григорiвна 

- -  - 0 0 0 0 0 0 

Член ревiзiйної 

комiсiї 

Шишков 

Олександр 

Валентинович 

- -  - 0 0 0 0 0 0 



Усього 663 262 42,7691 663 26

2 

0 0 0 

 

 





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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Нафтогаз України" 

20077720 01000, Україна, - р-

н, м. Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 6 

387 701 25 25,406206 387 701 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 

видачі паспорта, 

найменування 

органу, який видав 

паспорт 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках

) 

Від 

загальної 

кількості 

голосуюч

их акцій 

(у 

відсотках

) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред'явн

ика 

Привілей

овані 

іменні 

Привілей

овані на 

пред'явн

ика 

фiзична особа - -  - 343 397 22,14 22,502947 343 397 0 0 0 

фiзична особа     319 765 20,61 20,954332 319 765 0 0 0 

фiзична особа     343 266 22,13 22,494362 343 266 0 0 0 

Усього 1 394 129 89,88 91,357847 1 394 129 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2016 

Кворум зборів 98,39 

Опис Обговорення питання порядку денного № 1  

 

"Затвердження Регламенту. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. 

Обрання головуючого та секретаря Загальних зорiв акцiонерiв.   Затвердження 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв".   

 

 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення:  

 

1. Затвердити запропонований Регламент Загальних Зборiв. 

 

2. Обрати Головуючим зборiв - Мусiєнко О.М., секретарем - Брижатюк Т.В. 

 

3. Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi:Роєнко  Мирослава  

Олександрiвна, Любива  Альона Анатолiївна, Петрова Вiра Миколаївна 

 

4. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Уманьгаз". 

 

 

 

Обговорення питання порядку денного № 2 

 

"Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi  товариства за 

2015 рiк". 

 

 

 

За результатами голосування ухвалено рiшення: Затвердити звiт правлiння про 

результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 

 

Обговорення питання порядку денного № 3 

 

"Звiт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2015 рiк". 

 

 

 

За результатами голосування ухвалено рiшення: Звiт Наглядової ради товариства 

про проведену роботу за 2015 рiк  затвердити. 

 

 

 

Обговорення питання порядку денного № 4  

 

"Звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2015 рiк, висновки ревiзiйної комiсiї щодо 

рiчного звiту та балансу товариства за 2015 рiк" 

 

 

 



За результатами голосування ухвалено рiшення: Звiт ревiзiйної комiсiї товариства 

за 2015 рiк, висновки ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу товариства 

за 2015 рiк затвердити. 

 

 

 

           Обговорення питання порядку денного № 5 

 

"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства, 

звiту Правлiння Товариства, звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 р.". 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення:  

 

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2015 р. визнати задовiльною. 

 

2. Роботу Правлiння Товариства у 2015 р. визнати задовiльною. 

 

3. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2015 р. визнати задовiльною. 

 

 

 

Обговорення питання порядку денного № 6 

 

"Затвердження рiчного звiту та балансу за 2015 рiк". 

 

 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: Затвердити 

рiчний звiт та баланс за 2015 рiк. 

 

 

 

Обговорення питання порядку денного № 7 

 

"Затвердження погашення збиткiв  Товариства за 2015 рiк.  

 

 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення:  

 

Погасити збитки вiд дiяльностi товариства у 2015 роцi за рахунок доходiв 

отриманих вiд дiяльностi Товариства в 2016 роцi. 

 

Обговорення питання порядку денного № 8 

 

Обрання членiв Наглядової ради Товариства 

 

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рiшення:  

 

 

 

Обговорення питання порядку денного № 9 

 

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться 

з головою та членами Наглядової ради встановлення розмiру їх винагороди, 



обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 

головою та членами Наглядової ради Товариства. 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: 

 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), 

що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розмiру 

їх винагороди, уповноважити Голову правлiння ПАТ "Уманьгаз" Мусiєнко 

Олександра Миколайовича на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та 

членами Наглядової ради Товариства. 

 

Обговорення питання порядку денного № 10 

 

Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рiшення: 

 

 1.    обрати  членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Уманьгаз" - Литвинову Тетяну 

Вiталiївну. 

 

2. обрати  членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Уманьгаз" - Крищук Тетяну 

Григорiвну. 

 

3. обрати  членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Уманьгаз" - Шишкова Олександра 

Валентиновича. 

 

 Обговорення питання порядку денного № 11 

 

Обрання голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: 

 

Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї - Литвинову Тетяну Вiталiївну  

 

Обговорення питання порядку денного № 12 

 

Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладатимуться з головою та членами Ревiзiйної комiсiї , 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

 

За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: Затвердити  

умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) що 

укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї  встановлення розмiру їх 

винагороди, уповноважити  Голову правлiння ПАТ "Уманьгаз" Мусiєнко 

Олександра Миколайовича на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та 

членами Ревiзiйної комiсiї 

 

Обговорення питання порядку денного № 13 

 

"Затвердження уже вчиненених значних правочинiв в звiтному 2015 роцi  

Надання згоди на вчинення майбутнiх значних правочинiв, що вчинятимуться 

протягом одного року" 

 



За результатами одноголосного голосування ухвалено рiшення: 

 

Погодити укладенi товариством пiсля 29.04.15 договора (додатковi угоди до них) 

з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України", ПАТ "Укртрансгаз"  

на закупiвлю природного газу, надання послуг з транспортування природного 

газу магiстральними та розподiльчими газопроводами    сукупна вартiсть яких 

перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

товариства  та за попередньо схвалити укладання товариством протягом не бiльш 

як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв   про: 

 

- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю  250 000 000 

гривень; 

 

- транспортування природного газу магiстральними трубопроводами 

граничною сукупною вартiстю  15 000 000 гривень; 

 

- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними  

трубопроводами граничною сукупною вартiстю 20 000 000 гривень; 

 

- реалiзацiю природного газу граничною сукупною вартiстю 250 000 000 

гривень 

 

 

 

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

та по батькові фізичної особи 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 34013943 

Місцезнаходження 61052, Україна, Харківська обл., - р-н, 

м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 56 

оф.809 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3727 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2006 

Міжміський код та телефон (057) 760-16-19 

Факс (057) 760-16-17 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру 

аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi 

послуги № 3727, видане згiдно з 

Рiшенням Аудиторської палати 

України № 160/3 вiд 02.03.2006 року, 

(термiн чинностi свiдоцтва продовжено 

до 24.02.2016 року згiдно з Рiшенням 



Аудиторської палати України № 228/4 

вiд 24.02.2011 року). 

 

Перевiрку проводив аудитор: Гур?єва 

Iрина Володимирiвна, сертифiкат 

аудитора серiї А № 006218 вiд 

19.01.2007 року (термiн чинностi 

сертифiката продовжено до 19.01.2017 

року). 

  

 

Код за ЄДРПОУ:  34013943 

 

Мiсцезнаходження:  61052, м. Харкiв, 

вул. Полтавський шлях, 56, офiс 809. 

 

Контактнi телефони:  057-760-16-19, 

057-760-16-17  

 

Договiр про надання аудиторських 

послуг б/н вiд 01.07.2014 року. 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., - р-н, м. 

Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1340 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 4825207 

Факс (044)  5910404 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис СВIДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО 

ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ 

ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКI 

НАДАЮТЬ ФIНАНСОВI ПОСЛУГИ 

НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ. 

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, 

розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i 

пов'язана з ними дiяльнiсть (основний); 

Надання послуг у галузi 

криптографiчного захисту iнформацiї, 

торгiвля криптосистемами i засобами 

криптографiчного захисту iнформацiї. 

Лiцензiя Серiя АЕ №271447, видана 

Адмiнiстрацiєю Державної служби 

спецiалiзованого звязку та захисту 

iнформацiї, 05.03.2015 року. 

Надання послуг у галузi технiчного 



захисту iнформацiї. Лiцензiя Серiя АЕ 

№271467, видана Адмiнiстрацiєю 

Державної служби спецiалiзованого 

звязку та захисту iнформацiї, 

03.03.2015 року 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Банк"КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21665382 

Місцезнаходження 04070, Україна, - р-н, м.Київ, 

вул..Борисоглiбська, бкд.5 лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263457 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)593-10-36 

Факс (044)593-10-36 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть: 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку-депозитарна дiяльнiсть 

Найменування: Публiчне акцiонерне 

товариство "Банк"КЛIРИНГОВИЙ 

ДIМ" Код ЄДРПОУ:  21665382 

Мiсцезнаходження: 04070 м.Київ, 

вул.Борисоглiбська, буд 5 лiтера А; 

Телефони контактної особи: (044) 593-

10-36; 

Лiцензiя на здiйснення депозитарної 

дiяльностi депозитарної установи: серiя 

АЕ № 263457 вiд 01.10.2013р.,  видана 

НКЦПФР термiн дiї - необмежений 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я 

та по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, Печерський р-н р-н, м. 

Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АД № 034421 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 0442775000 

Факс 0442775001 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 



ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку. Дата закiнчення 

термiну дiї лiцензiї - 05.03.2019 

 



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

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

05.10.2010 101/23/1/20

10 

Черкаське 

територiальне 

управлiння ДК ЦПФР 

UA4000095384 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 1 550 800 387 700 100 

Опис 

Цiннi папери розмiщеннi повнiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не 

здiйснювалась. Товариство не має наданих заяв i намiрiв, щодо надання заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних 

паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках. Товариство не має державної частки, не є монопольним та стратегiчним пiдприємством ,  

тому iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 02.02.1999 року реєстрацiйний №16/23/1/99, 

видане ЧТУ ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чиннiсть. 

12.03.1997 50/23/1/97 Черкаське 

територiальне 

управлiння ДК ЦПФР 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 1 550 800 387 700 100 

Опис 

Цiннi папери розмiщеннi повнiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не 

здiйснювалась. Товариство не має наданих заяв i намiрiв, щодо надання заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних 

паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.  

02.02.1997 16/23/1/99 Черкаське 

територiальне 

управлiння ДК ЦПФР 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

0,25 1 550 800 387 700 100 

Опис 

Цiннi папери розмiщеннi повнiстю. Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не 

здiйснювалась. Товариство не має наданих заяв i намiрiв, щодо надання заяв для допуску на бiржi (органiзацiйнi ринки) та включення цiнних 

паперiв до лiстингу з метою торгiвлi на цих ринках.  

 



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

Емiтент ПАТ "Уманьгаз" розташоване в мiстi Умань по вул. Дерев'янка 19. Починало свою 

виробничу дiяльнiсть як Уманська газороздаточна станцiя. Функцiонує пiдприємство на протязi 

39 рокiв . Починало свою роботу з обслуговування 2500 тис. газобалонних установок, на даний 

час обс- 

луговується 20 тис. газобалонних установок, по всiх дiльницях: Уманський, Христинiвський, 

Манькiвський. 

Технiчна спроможнiсть газороздаточної станцiї складає 12,6 тис. тн. 

Враховуючи технологiчну реконструкцiю газороздаточної станцiї: 

1968 рiк- розширення бази зберiгання скрапленого газу, видовження, наповнювання рамп, 

вiдкриття посту миття машин; 

1970 рiк- монтаж 5-ти заправочних колонок для автомашин централiзованої доставки газу, 

реконструкцiя дiючої  трансформаторної пiдстанцiї. 

В подальшi роки - оновлення газового обладнання газороздаточної станцiї ГНП - впровадження 

в експ- 

луатацiю наповнюючих установок УНБН, установок СГДБ по механiчному гiдравлiчному 

випробуванню балонiв, оновлення обладнання котельної; 

змонтовано станцiю автоматичного пожежотушiння, протипожежний кiльцевий водопровiд; 

в 1990 роцi обсяг випуску газу склав - 30 тис. тн. Обслуговувались населення 6-ти областей: 

Київської, Черкаської, Кiровоградської, Одеської, Вiнницької, Миколаївської. ( Обсягом до 100 

тис. тн. ГБУ). 

Але в 1999 роцi використання потужностi станцiї склало всього 30%. Починаючи з 1982 року в 

м. Христинiвцi, Манькiвцi та Уманському районi та в м. Уманi почалася газифiкацiя квартир 

природним газом. 

На 1.01.2003 р. вона досягла - 32352 тис. На протязi 1999 - 2000 р. газифiкацiя квартир 

скрапленим газом вже повнiстю закiнчилась в зонi газопостачання. З моменту заснування 

Уманської газороздаточної станцiї ( 1984 - 1996 р. ) пiдприємство було юридично самостiйною 

особою в складi Республiканського об'єднання "УКРГАЗ". 

У вiдповiдностi за рiшенням Указа Президента України "Про заходи щодо забеспечення прав 

громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26.11.1994 р. №699/94 

та з рiшенням Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по Черкаськiй 

областi №669 - АТ вiд 05.02.1997р. шляхом перетворення державного пiдприємства Уманського 

управлiння по експлуатацiї газового господарства було перетворено у вiдкрите акцiонерне 

товариство "Уманьгаз". 

Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2004р. "Про лiквiдацiю 

ДП"Газовик" було вирiшено згiдно з наказом НАК "Нафтогаз України" основнi засоби 

ДП"Газовик" передаються з балансу на баланс ВАТ.Згiдно закону № 8174 вiд 08.04.2011р., щодо 

вiдповiдностi на законодавчому рiвнi та згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв№13 вiд 

12.04.2011р. переiменовано з ВАТ "Уманьгаз" на ПАТ "Уманьгаз". 

На виконання вимог статтi 16  Закону України " Про засади функцiонування ринку природного 

газу" щодо вiдокремлення функцiй з розподiлу та постачання природного газу, з 01.07.2015 року 

було створено ТОВ "Уманьгаз збут". 

 

 

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

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

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

звітних періодів 

Органiзацiйна структура пiдприємства придставлення пiдприємством ПАТ "Уманьгаз" - 

обслуговування населення природним та скрапленим газом. ПАТ "Уманьгаз" складається з 



апарату правлiння. Ревiзiйної комiсiї, Спостережної ради, спецiалiстiв управлiння та  служб - 

служби транспортування природного газу, служби газопостачання та служби газової станцiї. 

Робота служби газопостачання проводиться на територiї 3-х районiв; Уманського, 

Христинiвського, Манькiвського та мiста Уманi. ПАТ "Уманьгаз"  забезпечує потреби 

народного господарства та населення природнiм газом, також Уманського, Христинiвського, 

Манькiвського районiв з метою одержання прибутку. Робота по газифiкацiї квартир природнiм 

газом продовжеється i зесереджена в основному в часному секторi сiльськолї мiсцевостi. 

Постачання скрапленим газом населення та пiдприємств зменшується. Протягом 2011року 530 

абонентiв переведено на гозопостачання природним газом. За 2014 рiк було переведено 

будинкiв на природний газ - 368., а протягом 2015 року - 428 будинкiв. На даний час м. Умань 

газифiковано на 98 % . Iз введенням в дiю закону України "Про нафту i газ" в зонi дiяльностi 

ПАТ "Уманьгаз" з'явилися ряд приватних структур, якi займаютьмся продажем зрiдженого газу 

та газифiкацiю природнiм газом i представляють серйозну конкуренцiю нашому пiдприємству. 

 

 У вiдповiдностi да Закону України "Про забезпечення комерцiйного облiку природного 

газу" № 3533-VI вiд 16.06.2011 р. ПАТ "Уманьгаз" здiйснює встановлення лiчильникiв 

природного газу населення за рахунок експлуатацiйних витрат пiдприємства. За 2013 рiк 

встановлено 1549 шт. , а з початку дiї Закону 3828 шт.  

Протягом  2014 року встановлено 1557 шт, а протягом 2015 року - 708 шт., протягом  2016 року 

встановлено 2446 шт.   з початку дiїi Закону встановлено лiчильникiв 8539 шт.  

 Пiдприємством здiйснюється реконструкцiя та вiдновлення газопроводiв та споруд на 

них згiдно iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕ. 

 

 

 

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 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 309 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв 15708 тис.грн. Середня чисельнiсть позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 11 чоловiк, фонд оплати працi - 478,3 

тис. грн. Разом фонд оплати працi - 16186,3 тис. грн. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб), 0 

В порiвняннi з 2015 роком фонд оплати заробiтної плати збiльшився на 3170,6 тис. грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента: ПАТ "Уманьгаз" щодо забезпечення пiдприємства кадрами у 

тiсному контактi працює з Уманським центром зайнятостi, котрий згiдно укладених договорiв 

проводить навчання незайнятого населення за професiєю: газозварювальник, слюсар, водiй з 

подальшим працевлаштуванням. 

 

 

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 будьяких  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 не проводить спiльну дiяльнiсть, з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика представлена в основних засобах. За час експлуатацiї основнi засоби 

поступово зношуються i їхня вартiсть поступово переноситься на знову створений продукт в 

видi амортизацiї. Амортизацiйнi вiдрахування проводиться згiдно норм, встановлених 

законодавством. 

Щомiсячно нарахованi суми переносять на продукт в результатi їх зносу, що служить джерелом 

для вiдтворення ОЗ. 

Амортизацiя ОЗ нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. За яким рiчна сума 

амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується на строк корисного 

використання об'єкта  ОЗ. 

Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом строку корисного використання об'єкта , який 

встановлюється наказом по пiдприємству при визнаннi цього об'єкта активом. 

Амортизацiя об'єкта ОЗ нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, 

починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. 

Амортизацiя ОЗ провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної 

вартостi. 

Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним об'єктом, що входить до складу окремої 

групи ОЗ, у тому числi вартiсть ремонту, полiпшення таких засобiв, отриманих безоплатно або 

наданих в оперативну оренду, як окремий об'єкт  амортизацiї. 

Придбанi ОЗ зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. 

Згiдно з Положенням про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, 

затвердженого 3 квiтня 1993 року №250 Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Українi, а також 

iнспекцiї по iнвентаризацiї ОЗ нематерiальних активiв, товаро-матерiальних цiнностей, 

грошових коштiв i документiв розрахункiв, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України вiд 11 вересня 1994 року №69, ПАТ "Уманьгаз" проводить щорiчну iнвентаризацiю ОЗ. 

Iнвентаризацiя ОЗ проводиться у повнiй вiдповiдностi з Основним Положенням по 

iнвентаризацiї ОЗ, ТМЦ, грошових коштiв i розрахункiв в державних, кооперативних i 

колективних пiдприємствах, господарських органiзацiй. На початку проведення iнвентаризацiї 

ОЗ перевiряється  наявнiсть i стан iнвентарних карточок, наявнiсть документiв на ОЗ. 

Iнвентаризацiю проводить комiсiя, призначена розпорядженням голови правлiння товариства. 

Iнвентаризацiйна комiсiя проводить огляд об'єктiв в натуральному виразi i вiдображається в 

iнвентаризацiйних описах ОЗ/ф №-iнв-1/повне їх  найменування, призначення, iнвентарнi 

номери. 

По закiнченню iнвентаризацiї iнвентаризацiйнi описи пiдписуються комiсiєю i матерiально - 

вiдповiдальними особами. Данi iнвентаризацiї порiвнюють з облiковими даними шляхом 

спiвставлення iнвентаризацiйних вiдомостей з даними iнвентаризацiйних карточок. 

Метод оцiнки вартостi виробничих запасiв - фактична собiвартiсть. З моменту створення ПАТ 

"Уманьгаз" емiтент не використовував iнвестицiй. Метод облiку та оцiнки фiнансових 

iнвестицiй не визначено. 

 

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



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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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

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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами дiяльностi, що надає "Уманьгаз" є послуги: - по газопостачанню природного 

та доставцi скрапленого газу в балонах споживачiв - по виконанню пiдрядних робiт та 

газифiкацiї; - по розвитку та безпечнiй експлуатацiї газового господарства; -монтажнi та 

пусконалагоджувальнi роботи на об'єктах газового господарства; - технiчний нагляд за їх 

будiвництвом та їх експлуатацiєю; - по встановленню та монтажу газових лiчильникiв; - по 

технiчному пересвiдченню резервуарiв з виконанням дефектоскопiчних робiт; - по виконанню 

проектних робiт по газифiкацiї з внесенням змiн до проектiв; - по обслуговуванню газових 

мереж: та газового обладнання на договiрних умовах органiзацiям, окремим особам, приватним 

пiдприємствам та компанiям  - об'єктам; - здiйснення прийому в експлуатацiю заново 

споруджених об'єктiв газопостачання; - по виконанню робiт по гiдравлiчному випробуванню 

балонiв та виконання платних послуг; - по здiйсненню контролю за рацiональним 

використанням газу категорiями споживачiв; - по органiзацiї первинного навчання робiтникiв та 

спецiалiстiв iнших пiдприємств i громадських органiзацiй, знанням по експлуатацiї систем 

газопостачання. В наданнi газопостачання, як природного, так i скрапленого газу є сезоннi 

коливання: - по скрапленому газу найменше споживання i 1 та 4 кварталах року (сiчень, лютий, 

березень, листопад, грудень мiсяцi); - по природному газу - зростання споживання з настанням 

опалювального сезону. Також: вiдбувається спад на монтажних та пусконалагоджених об'єктах в 

зимовий перiод року. Ринок збуту ПАТ "Уманьгаз" представлено територiально мiстом Умань, 

Уманським, Христинiвським та Манькiвським районам: - по скрапленому газу - 30%; - по 

природному газу - 14,5 всього об'єму; Основним споживачем газу є населення - 91%; 

пiдприємства для транспорту - 7%: промисловiсть - 2%. Доставляється газ такими засобами: 

природний газ транспортується по трубопроводах: скраплений газ населенню, компобуту 

вiдпускається в балонах. Населенню для побуту доставляється транспортом ПАТ "Уманьгаз" 

поадресно. Газ для автотранспорту вiдпускається через спецiально обладнаннi пересу- внiАЦЗГ, 

якi розмiщеннi в  Уманi бiля ПАТ "Уманьгаз". Постачальниками газу у 2011 роцi були: -  - 

Гнiдевнiвський ГПЗ - через посередника ДАТ "Укрспецтрансгаз". Український ринок газу 

знаходиться у такому становищi, однак Президент та Кабiнет Мiнiстрiв України продовжують 

роботу по питаннях постачання нафти в Україну. 14.02.2000 Радою нацiональної безпеки 

прийнято "Проневiдкладнi заходи щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному 

комплексi України". У 2000 роцi Верховна Рада України схвалила у першому читаннi проект 

закону "Про нафту i газ", який визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи дiяльностi 

українського нафтогазового комплексу, а також: урегулювання питань, пов'язаних з видобутком, 

транспортуванням, збереженням, переробкою та видобутком енергоносiїв. На ринку газу 

Черкаської областi працює ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Уманьгаз", ПП в м. Христинiвка. 

Незважаючи, що кiлькiсть конкурентiв незначна, рiвень вiдпускних цiн дуже близький до цiни 



балона зi скрапленим газом. Цiни на природний газ однаковi. Продукцiя у всiх конкурентiв 

однакова. Особливiсть продукцiї ПАТ "Уманьгаз" полягає у тому, що практично виконується 

робота по розливу газу iз залiзничних цистерн в балони, якi вже далi використовуються 

споживачами, тобто додаткової переробки сировини не має мiсце. Технологiя розливу газу в 

балонах та в автоцистерни поки що немає змiн. ПАТ "Уманьгаз" виконує роботи по 

транспортуванню природного газу, займається будiвельною дiяльнiстю, та постачанням 

природного газу за регульованими тарифами для населення та бюджетних структур 

 

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  

Товариством було здiйснено придбання основних засобiв за останнi 7 рокiв в сумi 6612,0 

тис.грн., списано - 108,1 тис.грн. За 2015 рiк було придбано 2327,0 тис.грн. Списано - 62,0 

тис.грн. За 2016 рiк було придбано 4464,0 тис.грн. Списано - 24,0 тис.грн.Пiдприємство будь - 

якi значнi iнвестицiї  пов"язанi з господарською дiяльнiстю на даний час не планує. 

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами 

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

звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 

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

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

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

ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 

інша інформація Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Фонду за даними 

фiнансової звiтностi) вчиненнi Фондом в 2016 роцi у вiдповiдностi до статуту та Закону України 

"Про акцiонернi товариства". 

 

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 

Будь якi значнi правочини пiдприємство не здiйснювало. 

 

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

економічних обмежень 

Iстотний вплив на рентабельнiсть роботи акцiонерного товариства має встановлений низький 

рiвень, в розмiрi 4,32% до загальних витрат при визначенi вiдпускної цiни на газ для населення, 

враховуючи, що цей контингент є основним споживачем. Падiння реалiзацiї скрапленого газу та 

низький рiвень рентабельностi призводить до зменшення власних оборотних коштiв 

акцiонерного товариства, погiршення його фiнансового стану. Основнi боржники - НАК 

"НафтогазУкраїни" , Дендропарк "Софiївка" НАК Навтогаз України,Iваньки цукровий завод, 

Манькiвський районний вiддiл освiти..Тобто пiдприємства, якi пов''язанi з обслуговуванням 

населення. Для покращення фiнансового стану пiдприємства необхiднi додатковi рiшення на 

рiвнi Уряду України, а також полiпшення сплатоспроможностi населення України. В зв'язку зi 

складнiстю наявностi газу на українському ринку, договори поставки скрапленого газу носять 

разовий характер. У зв'язку з низькою проплатою по природному газу, фiнансовi можливостi для 



закупiвлi газу дуже обмеженi. Прогноз роботи товариства не можливо окреслити на 2016 р. 

Прогноз можливо скласти тiльки на мiсяць. 

 

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

законодавства 

За 2016 рiк фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства ПАТ 

"Уманьгаз" не вiдмiчалось. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Пiдприємство знаходиться на самофiнансуваннi ПАТ "Уманьгаз". 

 

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

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

Укладених але не виконаних договорiв пiдприємство не має . ПАТ "Уманьгаз" повнiстю виконує 

забов'язання по укладених договорах. 

 

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) 

Збiльшення споживачiв природного газу. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок за звiтний рiк не проводилось. 

 

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

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

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

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

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

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

Судових справ стороною в яких виступає емiтент за звiтний перiод не проводилось 

 

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 

Фiнансовий стан та результати дiяльностi ПАТ "Уманьгаз"  свiдчить про стабiльну роботу 

пiдприємства та забезпеченням замовлень як вiд юридичних так i фiзичних осiб. Щорiчне 

збiльшення кiлькостi клiєнтiв свiдчить нарощування виробничих потужностей i в перспективi 

розширення виробництва. з обслуговування пiдприєств та населення природнiм газом. 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 



1. Виробничого призначення: 48 729 46 917 0 0 48 729 46 917 

  будівлі та споруди 43 607 44 596 0 0 43 607 44 596 

  машини та обладнання 182 133 0 0 182 133 

  транспортні засоби 2 057 948 0 0 2 057 948 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 2 883 1 240 0 0 2 883 1 240 

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 48 729 46 917 0 0 48 729 46 917 

Опис 

У статтi "Основнi засоби" за балансовою вартiсть враховуються 

наступнi активи: 

 

Найменування активу Балансова вартiсть станом на 01.01.2016 р., тис. 

грн. Балансова вартiсть станом на 31.12.2016 р., тис. грн. 

 

Основнi засоби за визначеними групами 46 679 49 261 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних 

засобiв, в т.ч. аванси на придбання (створення) основних засобiв

 238 468 

 

Разом 46 917 48 729 

 

Класифiкацiя основних засобiв  

 

Для цiлей облiку Товариством видiлено наступнi групи основних 

засобiв: 

 

Групи Фактичнi строки корисної експлуатацiї 

 

Земельнi дiлянки  - 

 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом 

 - 

 

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  4-40 

 

Машини та обладнання 4-5 

 

Транспортнi засоби  5 

 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  4-5 

 

Тварини  - 

 

Багаторiчнi насадження  - 

 

Iншi основнi засоби   5-12 



 

Бiблiотечнi фонди  - 

 

Тимчасовi (нетитульнi) споруди  - 

 

Природнi ресурси  - 

 

Iнвентарна тара  - 

 

Предмети прокату  - 

 

Довгостроковi бiологiчнi активи   - 

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи - 

 

У складi групи "Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої" облiковується 

державне та комунальне майно, яке використовується для забезпечення 

транспортування, зберiгання та розподiлу природного газу - об'єкти 

газорозподiльних мереж i споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) (далi - 

Газопроводи). 

 

Газопроводи були переданi НАК "Нафтогаз України" у користування 

ПАТ "Уманьгаз", згiдно договору про користування державним 

майном, яке не пiдлягає приватизацiї , № 14/1068/08 вiд 31.12.2001 р. 

 

Газопроводи, побудованi за кошти громадян, юридичних осiб, 

кооперативiв та iнших органiзацiй та установ, рiшеннями сiльських, 

селищних, мiських рад одночасно приймаються у комунальну власнiсть 

вiдповiдного села, селища, мiста та передаються безкоштовно на баланс 

та експлуатацiю ПАТ "Уманьгаз". 

 

У 2012 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 770 "Про деякi 

питання використання державного майна для забезпечення розподiлу 

природного газу" вiд 20.08.2012 р. встановлено, що державне майно, 

яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не 

пiдлягає приватизацiї, враховується на балансi господарських 

Товариств з газопостачання та газифiкацiї i не може бути вiдокремлене 

вiд їх основного виробництва, використовується зазначеними 

Товариствами на правi господарського вiдання, яке передбачає 

володiння, користування i розпорядження майном, закрiпленим за ним 

власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 

правомочностi розпорядження щодо окремих видiв майна за згодою 

власника. Даною Постановою доручено Мiнiстерству енергетики та 

вугiльної промисловостi укласти з господарськими Товариствами з 

газопостачання та газифiкацiї, на балансi яких облiковується державне 

майно, яке використовується для забезпечення розподiлу природного 

газу, не пiдлягає приватизацiї i не може бути вiдокремлене вiд їх 

основного виробництва, договори про надання такого майна на правi 

господарського вiдання, згiдно зразковому договору, який 

затверджується зазначеним Мiнiстерством разом з Фондом державного 

майна. 

 

В березнi 2013 року мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної 

промисловостi України та ПАТ "Уманьгаз" укладено Договiр про 

надання на правi господарського вiдання державного майна, яке 



використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не 

пiдлягає приватизацiї, облiковуються на балансi господарського 

товариства по газопостачанню i газифiкацiї i не може бути 

вiдокремлене вiд їх основного виробництва № 31/35. 

 

Iнформацiя вiдносно балансової вартостi основних засобiв, що 

належать до державної власностi та переданi Товариству у 

користування, а також основних засобiв, що належать Товариству на 

правi власностi наведена у таблицi нижче. 

 

Групи основних засобiв Балансова вартiсть основних засобiв 

державної власностi  Балансова вартiсть основних засобiв, що 

належать Товариству 

 

 на 01.01.2016 р. на 31.12.2016 р.   

 

                                                на 01.01.2016 р.            на 31.12.2016 р. 

 

Будiвлi, споруди, 

 

передавальнi пристрої 42 033 40 664               2325    2 943 

 

Машини та обладнання  10 17             123 165 

 

Транспортнi засоби 359 316  589 1 741 

 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)834 1890 406 525 

 

Iншi основнi засоби - -  - - 

 

Iнвентарна тара - -  - - 

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи - -  - - 

 

Разом 43 236 42 887  3 443 5 374 

 

У 2014 роцi ПАТ "Уманьгаз" отримало: згiдно рiшення Собкiвської 

сiльської Ради № 36-1 вiд 04.09.2014 р. пiдвiдний газопровiд 

балансовою вартiстю 1 595 тис. грн., згiдно договору користування № 

03-73-14 вiд 21.10.2014 р. з Кооперативом "Лiвобережний" - газопровiд 

середнього тиску балансовою вартiстю 2 648 тис. грн., згiдно рiшення 

Подiбнянської сiльської ради Манькiвського району № 37-8/УI вiд 

17.12.2014 р. - газопровiд високого тиску балансовою вартiстю 346 тис. 

грн, СКЗ балансовою вартiстю - 20 тис. грн та  ШРП балансовою 

вартiстю 25 тис. грн. 

 

Зростання вартостi основних засобiв, що належать до державної 

власностi в 2014 р. також пов'язане з виконанням Товариством 

iнвестицiйної програми, затвердженою Нацiональною  комiсiєю  

регулювання електроенергетики України, в частинi 

придбання/реконструкцiї основних засобiв за рахунок амортизацiйних 

вiдрахувань державного майна. 

 

У 2015 роцi ПАТ "Уманьгаз" отримало: згiдно рiшення Ладижинської 

сiльської Ради № 49-14/УI вiд 27.01.2015 р.  газопровiд високого тиску 



балансовою вартiстю 384 тис. грн., ГРП балансовою вартiстю 192 тис. 

грн., вузол облiку газу балансовою вартiстю 86 тис. грн.,СКЗ 

балансовою вартiстю 16 тис. грн.. згiдно рiшення Христинiвської 

мiської ради № 45-4-IV вiд 20.05.2015 р. - газопровiд високого тиску 

балансовою вартiстю 18 тис. грн, ШРП балансовою вартiстю - 58 тис. 

грн. 

 

Зростання вартостi основних засобiв, що належать до державної 

власностi в 2015 р. також пов'язане з виконанням Товариством 

iнвестицiйної програми, затвердженою Нацiональною  комiсiєю  

регулювання електроенергетики України, в частинi 

придбання/реконструкцiї основних засобiв за рахунок амортизацiйних 

вiдрахувань державного майна. 

 

Зменшення вартостi основних засобiв, що належать до державної 

власностi в  2016 роцi повязане з нарахуванням амортизацiйних 

вiдрахувань та вiдсутнiстю отримання основних засобiв державної 

власностi на баланс групи 

 

Визнання i оцiнка основних засобiв 

 

Об'єкт основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо: 

 

- iснує ймовiрнiсть отримання Товариством майбутнiх 

економiчних вигод, пов'язаних з цим об'єктом; 

 

- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. 

 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, 

оцiнюється за його собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв 

складається з: 

 

- цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та 

невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування 

торговельних знижок та цiнових знижок. 

 

- будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою 

активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний 

для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом. 

 

- первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення 

об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, 

зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей 

об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, 

яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 

 

Отриманi Газопроводи первiсно визнаються у складi основних засобiв 

за вартiстю, вказаною у вiдповiдних правовстановлюючих документах.  

 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв придбаних в обмiн на другий 

актив оцiнюється за справедливою вартiстю, якщо а) операцiя обмiну 

має комерцiйну сутнiсть та б) справедливу вартiсть отриманого активу 

або вiдданого активу можна достовiрно оцiнити. Якщо придбаний 

об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть 

оцiнюють за балансовою вартiстю вiдданого активу. 



 

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох 

компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi 

компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. 

 

Об'єкти основних засобiв, отриманi безоплатно, облiковуються за 

справедливою вартiстю, яка оцiнюється за ринковою вартiстю або за 

вартiстю аналогiчних активiв. 

 

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою 

продажу, класифiкуються як товари для перепродажу та облiковуються 

вiдповiдно до правил облiку запасiв. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

44 160 39 110 

Статутний капітал (тис.грн) 388 388 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

388 388 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснюється вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення "485 вiд 17.11.2004 р.) та положення (стандарт) бухгалтерського 

облiку 2 "Баланс", затведженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999 р. 

№87. Визначення вартостi чистих активiв проводиться за формулою: Чистi активи = 

Необоротнi активи  + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi 

зобов"язання - Поточнi зобов"язання - Доходи майбутнiх перiодiв. Розрахункова вартiсть 

чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу пiдприємства, вiдображений в 

Статутi, а також мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонернрго товариства, 

встановленого чинним законодавством. 

 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. становить 44 160 тис. грн. та 

бiльша статутного фонду на 43 772 тис. грн., що свiдчить про дотримання вимог ст. 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 
X 0 X X 



паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 568 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 86 827 X X 

Усього зобов'язань X 88 395 X X 

Опис Кредиторська заборгованiсть, яка є фiнансовим зобов'язанням, 

первiсно визнається за цiною операцiї, а пiсля первiсного 

визнання враховується за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

 

 

Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв 

приймається рiвнiй фактично отриманих грошових коштiв i 

витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням таких 

кредитiв. 

 

Кредити пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної 

ставки вiдсотка. 

 

 

 

Амортизована вартiсть є поточною вартiстю очiкуваних 

майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих з 

використанням ринкової ставки вiдсотка. Рiзниця мiж 

первiсною сумою заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є 

сумою амортизацiї. 

 

Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки 

облiку фiнансових прибуткiв або витрат впродовж усього 

перiоду погашення заборгованостi. 

 

 

 

Оскiльки рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її 

дисконтованою вартiстю є несуттєвою, Група не вiдображала 

перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у 

фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю. 

 

 

 

Нефiнансовi поточнi зобов'язання 

 

 

 

Поточнi зобов'язання, якi не є фiнансовими зобов'язаннями, 

первiсно визнаються за цiною операцiї. 

 



 

 

Класифiкацiя у фiнансовiй звiтностi 

 

 

 

Поточнi зобов'язання, що вiдображенi у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi, включають: 

 

- короткостроковi кредити банкiв; 

 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними 

сторонами (внутрiшнi розрахунки); 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом;  

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; 

 

- iншi поточнi зобов'язання. 

 

 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, тис. 

грн. 341 458 

 

 

 

У складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, 

послуги облiковується заборгованiсть Групи за придбання 

основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, робiт та 

послуг для ведення господарської дiяльностi, а саме: паливно-

мастильних матерiалiв, електроенергiї, iнструментiв та 

iнвентарю, спецодягу та спецхарчування, запасних частин для 

ремонту автомобiльного транспорту Групи, послуги банкiв з 

приймання платежiв вiд населення за постачання природного 

газу тощо. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними 



сторонами (внутрiшнi розрахунки) 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними 

сторонами (внутрiшнi розрахунки), тис. грн. 25 499 126 313 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками з 

пов'язаними сторонами (внутрiшнiх розрахункiв) приведено в 

роздiлi "Пов'язанi сторони" цих примiток. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом, тис. грн.  

 1 568 443 

 

 

 

У статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 

облiковується заборгованiсть Групи по сплатi окремих видiв 

податкiв та зборiв, встановлених Податковим кодексом 

України, а саме: податку на доходи фiзичних осiб, податку на 

прибуток пiдприємства, податку на додану вартiсть, збору у 

виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ 

для споживачiв усiх форм власностi, плати за землю тощо. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв  

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв, 

тис. грн. 51 688 64 554 

 

 

 

У складi поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних 

авансiв облiковується заборгованiсть Групи за авансами, 

отриманими вiд кiнцевих споживачiв на поставку природного 

газу, послуги з постачання та транспортування природного 

газу розподiльними трубопроводами, на поставку скрапленого 



газу, а також заборгованiсть за авансами, отриманими Групою 

по iншiй дiяльностi, а саме: надання послуг по газифiкацiї, 

ремонтнi роботи та обслуговування газопроводiв, ремонт та 

обслуговування газового обладнання, виготовлення проектiв 

та виконання робiт з пiдготовки технiчної документацiї по 

газифiкацiї об'єктiв тощо. 

 

Основними категорiями споживачiв, що перераховують Групi 

аванси на постачання товарiв, робiт, послуг є наступнi: 

 

- населення; 

 

- промисловi установи та органiзацiї; 

 

- комунально-побутовi органiзацiї; 

 

- бюджетнi установи та органiзацiї; 

 

- релiгiйнi органiзацiї та культовi споруди. 

 

 

 

Найбiльша сума поточних зобов'язань за розрахунками з 

одержаних авансiв доводиться на заборгованiсть по 

розрахункам за послуги з постачання та транспортування 

природного газу з населенням. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування, тис. грн.

 463 463 

 

 

 

У данiй статтi балансу вiдображена заборгованiсть Групи по 

сплатi нарахованих акцiонерам дивiдендiв. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування  

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування, тис. грн.

 429 269 



 

 

 

У данiй статтi консолiдованого балансу вiдображена 

заборгованiсть Групи по сплатi єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками зi 

страхування приведено в роздiлi "Виплати працiвникам" цих 

примiток. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi, тис. грн.

 1 029 954 

 

 

 

У статтi консолiдованого балансу "Поточнi зобов'язання по 

оплатi працi" вiдображена заборгованiсть Групи по 

розрахункам з працiвниками по заробiтнiй платi та iншим 

виплатам, передбаченим законодавством та колективним 

договором. 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань по оплатi працi 

приведено в роздiлi "Виплати працiвникам" цих примiток. 

 

 

 

Iншi поточнi зобов'язання. 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Iншi поточнi зобов'язання, тис. грн. 3 439 5 846 

 

 

 

У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено 

заборгованiсть Групи перед пiдзвiтними особами, 

заборгованiсть по виконавчим листам працiвникiв, 

заборгованiсть перед фiзичними особами, якi виконують 

роботи та надають послуги, згiдно договорiв цивiльно-

правового характеру, заборгованiсть по нарахованим штрафам, 

пенi, неустойкам. 

 



 

 

Також у вказанiй статтi вiдображенi суми податкового 

зобов'язання, якi виникають у зв'язку з застосуванням Групою 

касового методу облiку розрахункiв з податку на додану 

вартiсть, що передбачено пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 та п. 187.10 

ст. 187 Податкового кодексу України. 

 

Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V 

ПКУ - метод податкового облiку, за яким дата виникнення 

податкових зобов'язань визначається як дата зарахування 

(отримання) коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника 

податку або дата отримання iнших видiв компенсацiй вартостi 

поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв 

(послуг), а дата виникнення права на податковий кредит 

визначається як дата списання коштiв з банкiвського рахунку 

(видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв 

компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають 

поставцi) йому товарiв (послуг). 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ТРАНСПОРТ

УВАННЯ ТА 

ПОСТАЧАН

НЯ 

ПРИРОДНОГ

О ГАЗУ 

0 0 0 98541,7 57723,1 93 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi затрати 58 

2 Витрати на оплату працi 29 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

28.04.2016 24.03.2016 Відомості про проведення загальних зборів 

01.03.2016 02.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

28.04.2016 29.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2014 1 0 

2 2015 1 0 

3 2016 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

Контроль за ходом реєстрацiї акцiонерiв на загальних зборах 

здiйснювалось представниками НАК "Нафтогаз України" 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X  

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 



Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

Д/Н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

Позачерговi збори не скликались. 

 

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

ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 



Інше 

(запишіть) 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  12 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Внутрiшнi документи товариства не зобов"язують створювати 

комiтети у складi наглядової  ради. 

Інше (запишіть) 
Внутрiшнi документи товариства не зобов"язують створювати 

комiтети у складi наглядової ради. 

Інформація щодо 

компетентності та 

ефективності 

комітетів 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Д/Н 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Д/Н 
 X 



 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  3 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так так ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 

повноважень голови та членів виконавчого 

органу 

так 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 так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так ні так 



Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні ні так ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так ні так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

Зовнiшнього аудитора було змiнено в зв"язку  з не задовiльненням угоди 

з аудитором. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 



товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Аудиторська компанiя ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" м. Харкiв 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Д/в 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
X 

Не визначились  

 



Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: д/н 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

д/н 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 



найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг) 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 

34013943 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

м. Харкiв, вул. Полтавський 

шлях, 56, офiс 809 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою 

України 

3727, 24.02.2011 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів 

 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

 

Аудиторський висновок  

(Звiт незалежного аудитора) 

 

щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

Публiчного акцiонерного товариства   

"Уманьгаз" 

за 2016 рiк та станом на 31 грудня 2016 року 

 

 

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) надається керiвництву  

Публiчного акцiонерного товариства "Уманьгаз"  

для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Вступний параграф 

 

Основнi вiдомостi про емiтента 

 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство  "Уманьгаз" 

код за ЄДРПОУ 03361419 

мiсцезнаходження  20300, Черкаська область, м. Умань, вулиця Дерев'янка, 

будинок 19 

дата державної реєстрацiї 12.02.1997 року 

 

Незалежними Аудиторами Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю             



"ГЛОССА - АУДИТ" проведено аудиторську перевiрку консолiдованої  

фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Уманьгаз" (далi - 

Товариство) та його дочiрнього пiдприємства Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УМАНЬГАЗ ЗБУТ" (далi разом iменуються Група) у складi 

консолiдованого балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2016 

року, консолiдованого звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд) 

за 2016 рiк, вiдповiдних консолiдованих звiтiв про рух грошових коштiв, власний 

капiтал за 2016 рiк, а також  стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та 

iнших пояснювальних примiток за 2016 рiк. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне 

представлення фiнансової звiтностi 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання консолiдованої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи. Надана 

консолiдована фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 

Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за забезпечення  такого 

рiвня внутрiшнього контролю, який вiн визначає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

 

Вiдповiдальнiсть Аудитора за надання Аудиторського висновку (Звiту 

незалежного аудитора)  

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо зазначеної консолiдованої 

фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. 

Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 

контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 

(далi - МСА). 

МСА вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою 

одержання достатньої впевненостi в тому, що наведена консолiдована фiнансова 

звiтнiсть позбавлена суттєвих викривлень та невiдповiдностей.  

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку 

ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядає 

заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного 

подання Групою консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки 



аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Групи. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, 

прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для 

висловлення нашої думки.    

 

 

Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки 

 

1. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв i зобов'язань станом на кiнець 

дня 31 грудня 2016 року або на iншу дату. Враховуючи те, що ми не 

спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв, їх наявнiсть вибiрково була 

пiдтверджена альтернативними методами. 

 

2. ПАТ "Уманьгаз" в минулих перiодах, до 01.01.2014 року, не здiйснювало 

зменшення iншого додаткового капiталу на суму амортизацiї отриманого з 

метою ведення господарської дiяльностi державного та комунального майна, 

вартiсть якого первiсно була врахована у складi iншого додаткового капiталу.  

В результатi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi станом на 01.01.2016 р. та на 

31.12.2016 р. завищений iнший додатковий капiтал та завищений непокритий 

збиток. Проте це не вплинуло на консолiдований фiнансовий результат звiтного 

перiоду, а саме на показник чистого прибутку за 2016 рiк. 

Оскiльки ми не мали належної та достатньої iнформацiї, ми не мали змоги 

визначити суму викривлення. В той же час за нашою оцiнкою вплив цього 

питання є суттєвим вiдносно вiдповiдних окремих статей фiнансової звiтностi, 

проте не є всеохоплюючим для фiнансової звiтностi в цiлому. 

 

 

Умовно-позитивна думка 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi 

"Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки", консолiдована фiнансова 

звiтнiсть справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає 

фiнансовий стан Групи станом на 31.12.2016 року, фiнансовi результати її 

дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

 

Пояснювальний параграф 

  



Не змiнюючи нашої думки, керуючись МСА 700, 706, ми звертаємо увагу на  

примiтку "Суттєвi облiковi судження та оцiнки" пояснювальних примiток до 

консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк, у якiй Групою розкрито 

iнформацiю, що консолiдована фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк подана без 

перерахунку її показникiв згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї", а також об?рунтовано та розкрито власне судження 

управлiнського персоналу щодо незастосування такого перерахунку. 

Оскiльки вiдповiдно до п. 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї" необхiднiсть перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим МСБО є 

питанням судження, а управлiнськiй персонал об?рунтував та розкрив у 

пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi за 2016 рiк власне судження 

щодо незастосування такого перерахунку, то нашу думку не модифiковано щодо 

цього питання. 

 

Даний висновок складено у чотирьох примiрниках, що мають рiвну юридичну 

силу. 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ" 

 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

одноособово надають аудиторськi послуги № 3727, видане згiдно з Рiшенням 

Аудиторської палати України № 160/3 вiд 02.03.2006 року, (термiн чинностi 

свiдоцтва продовжено до 26.11.2020 року згiдно з Рiшенням Аудиторської 

палати України № 317/4 вiд 26.11.2015 року). 

 

Перевiрку проводив аудитор: Адаменко Орина Вiталiївна, сертифiкат аудитора 

№ 006966 вiд 29.11.2012 року (термiн чинностi сертифiката до 29.11.2017 року). 

  

 

Код за ЄДРПОУ:  34013943 

Мiсцезнаходження:  61052, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 56, офiс 809. 

Контактнi телефони:  057-760-16-19, 057-760-16-17  

Договiр про надання аудиторських послуг б/н вiд 12.10.2015 року. 

 

Аудитор 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ГЛОССА-АУДИТ"                                                                  Адаменко Орина 

Вiталiївна 

  

Генеральний директор 



Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ГЛОССА-АУДИТ"                                                                  Каплiн Андрiй 

Павлович 

(Сертифiкат аудитора № 007097 вiд 

30.05.2013 р., дiючий до 25.06.2018 р.) 

 

 

м. Харкiв 

"21" квiтня 2017 року 

 

 

 

 

 

 





КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УМАНЬГАЗ" 
за ЄДРПОУ 03361419 

Територія   за КОАТУУ 7110800 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 337 

Адреса, телефон: 20300 м. Умань, вул. Дерев"янка, 19, (04744) 4-54-05; 4-81-61 

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 31.12.2016 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 101 91 

    первісна вартість 1001 145 146 

    накопичена амортизація 1002 ( 44 ) ( 55 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 46 917 48 729 

    первісна вартість 1011 80 743 85 183 

    знос 1012 ( 33 826 ) ( 36 454 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 890 11 

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 47 908 48 831 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 054 1 897 

Виробничі запаси 1101 1 006 1 892 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 48 5 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 66 146 184 431 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 430 399 

    з бюджетом 1135 1 148 91 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 1 148 88 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 1 937 309 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18 11 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 532 4 567 

Готівка 1166 0 10 

Рахунки в банках 1167 2 532 4 557 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2 737 3 235 

Усього за розділом II 1195 76 002 194 940 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 123 910 243 771 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 104 104 

Додатковий капітал 1410 46 234 44 030 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 370 370 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 986 -732 

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 39 110 44 160 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 341 458 

    розрахунками з бюджетом 1620 1 568 443 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 42 74 

    розрахунками зі страхування 1625 429 269 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 029 954 

    одержаними авансами 1635 51 688 64 554 

    розрахунками з учасниками 1640 463 463 

    із внутрішніх розрахунків 1645 25 499 126 313 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 344 311 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 439 5 846 

Усього за розділом IІІ 1695 84 800 199 611 

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 123 910 243 771 

 

Керівник    Мусiєнко О. М. 

 

Головний бухгалтер   Чернявська Т. Д. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УМАНЬГАЗ" 
за ЄДРПОУ 03361419 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2016 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 348 617 189 619 

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 ( 335 405 ) ( 194 372 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 13 212 0 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 4 753 ) 

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 392 9 655 

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 ( 5 314 ) ( 4 148 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 813 ) ( 5 442 ) 

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 7 477 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 4 688 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 2 230 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 9 707 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 4 688 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 453 844 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 7 254 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 3 844 ) 

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 7 254 -3 844 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 -7 254 -3 844 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 -7 254 -3 844 

    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 30 541 20 147 

Витрати на оплату праці 2505 16 807 12 943 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3 613 4 687 

Амортизація 2515 2 666 3 393 

Інші операційні витрати 2520 3 239 5 661 

Разом 2550 56 866 46 831 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 



попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Мусiєнко О. М. 

 

Головний бухгалтер   Чернявська Т. Д. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УМАНЬГАЗ" 
за ЄДРПОУ 03361419 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2016 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 116 409 152 862 

Повернення податків і зборів 3005 0 215 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 193 349 78 876 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 76 145 

Надходження від повернення авансів 3020 0 1 095 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4 088 125 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 93 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 2 597 1 200 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 274 165 ) ( 210 445 ) 

Праці 3105 ( 14 104 ) ( 11 010 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 891 ) ( 5 377 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 9 531 ) ( 9 057 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 182 ) ( 226 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 4 333 ) ( 2 100 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 5 016 ) ( 6 731 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 275 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 152 ) ( 723 ) 

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 ( 4 161 ) ( 738 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10 333 -2 832 

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 ( 8 298 ) ( 495 ) 

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 -8 298 -495 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 035 -3 327 

Залишок коштів на початок року 3405 2 532 5 859 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 567 2 532 

 

Керівник    Мусiєнко О. М. 

 

Головний бухгалтер   Чернявська Т. Д. 



КОДИ 

Дата 01.01.2017 

Підприємство 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УМАНЬГАЗ" 
за ЄДРПОУ 03361419 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2016 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 388 104 46 234 370 -8 747 0 0 38 349 0 38 349 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 761 0 0 761 0 761 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 388 104 46 234 370 -7 986 0 0 39 110 0 39 110 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 7 254 0 0 7 254 0 7 254 

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 -2 204 0 0 0 0 -2 204 0 -2 204 

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 -2 204 0 7 254 0 0 5 050 0 5 050 

Залишок на кінець року  4300 388 104 44 030 370 -732 0 0 44 160 0 44 160 

 

Керівник    Мусiєнко О. М. 

 

Головний бухгалтер   Чернявська Т. Д. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Стислий виклад суттєвих облiкових полiтик  

 

та iншi пояснювальнi примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi  

 

Публiчного акцiонерного товариства  

 

"Уманьгаз" 

 

 за 2016 рiк 

 

 

 

Загальна iнформацiя 

 

 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Уманьгаз" (далi - Товариство) засновано на пiдставi рiшення 

Регiонального вiддiлення фонду державного майна України по Черкаськiй областi вiд 05.02.1997 

року № 669-АТ шляхом перетворення Державного пiдприємства по газопостачанню та 

газифiкацiї "Уманьгаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Уманьгаз" на пiдставi Указу 

Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання 

приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року № 699/94 для провадження 

дiяльностi з розподiлення та постачання газу, зокрема надання населенню, бюджетним 

органiзацiям, промисловим та комунальним пiдприємствам, а також iншим суб'єктам 

пiдприємницької дiяльностi послуг з розподiлу природного, нафтового газу та газу (метану) 

вугiльних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ та 

скрапленого газу, придбання та постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за 

регульованим та нерегульованим тарифом, придбання, реалiзацiя та постачання споживачам 

скрапленого газу, розподiл природного, нафтового газу та  газу (метану) вугiльних родовищ, 

транспортування природного, нафтового газу та  газу (метану) вугiльних родовищ 

трубопроводами та їх розподiл, зберiгання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ, 

газопроводнi роботи, створення, технiчне обслуговування i експлуатацiя газових мереж, споруд, 

обладнання i приладiв для газопостачання природного i скрапленого газу, виконання ремонтiв 

газопроводiв, газових приладiв i пристроїв, локалiзацiя i лiквiдацiя аварiйних ситуацiй тощо. 

 

 

 

Юридична адреса Товариства - вул. Дерев'янка, 19, м. Умань, Черкаської областi, 20300. 

 

 

 

Предметом дiяльностi Товариства є: 

 

- розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 

 

- монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 

 

- надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у.; 



 

- неспецiалiзована оптова торгiвля; 

 

- роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; 

 

- дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

 

- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування 

в цих сферах; 

 

- iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.; 

 

- торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 

 

- будiвництво трубопроводiв; 

 

- будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй. 

 

 

 

На виконання вимог Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу" в 

частинi вiдокремлення функцiй з розподiлу i постачання природного газу, з метою приведення 

господарської дiяльностi ПАТ "Уманьгаз" до вимог "Лiцензiйних умов провадження 

господарської дiяльностi з постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за 

регульованим тарифом", НКРЕКП анулювала з 01.07.2015 р. лiцензiю серiї АД № 036374 

(Постанова НКРЕКП № 1762 вiд 18.06.2015 р.). 

 

ПАТ "Уманьгаз" продовжує здiйснювати дiяльнiсть з розподiлу природного, нафтового газу i 

газу (метану) вугiльних родовищ на пiдставi лiцензiї серiї АД № 036373, виданої НКРЕКП 

21.06.2012 р. 

 

 

 

Також на виконання вимог Закону України "Про засади функцiонування ринку природного газу" 

в частин i вiдокремлення функцiй з розподiлу i постачання природного газу, з метою приведення 

господарської дiяльностi ПАТ "Уманьгаз" у вiдповiднiсть до вимог "Лiцензiйних умов 

провадження господарської дiяльностi з постачання природного газу, газу (метану) вугiльних 

родовищ за регульованим тарифом" було створено Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Уманьгаз збут" (далi ТОВ "Уманьгаз збут"). 

 

ТОВ "Уманьгаз збут" (код ЄДРПОУ 39711735) було створено (засновано) засiданням 

Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства "Уманьгаз"  (протокол № 09-02/2015 вiд 

09.02.2015 р.). Мiсце розташування: 20300, м. Умань, вул. Дерев'янка, 19. Дiє на пiдставi 

статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Уманьгаз". Для забезпечення 

дiяльностi ТОВ "Уманьгаз збут" Засновник (ПАТ "Уманьгаз") створив статутний фонд в розмiрi 

50 тис. грн. На кiнець 2016 року статутний фонд повнiстю оплачений. 

 

 

 

Основний вид дiяльностi: 

 



- торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи; 

 

- неспецiалiзована оптова торгiвля. 

 

 

 

Для забезпечення з 01.07.2015 р. споживачiв м. Умань та районiв природним газом, ТОВ 

"Уманьгаз збут" було отримано лiцензiю на постачання природного газу за регульованим 

тарифом серiї АЕ № 299060, виданої 18.06.2015 р. на пiдставi Постанови НКРЕКП № 1763 вiд 

18.06.2015 р. 

 

 

 

Товариство виступає в якостi материнського пiдприємства i надає консолiдовану фiнансову 

звiтнiсть, яка включає його фiнансову звiтнiсть та фiнансову звiтнiсть ТОВ "Уманьгаз збут" 

(далi разом - Група). 

 

 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., та 

схвалена керiвництвом до оприлюднення. 

 

 

 

Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi 

 

 

 

Наведена консолiдована фiнансова звiтнiсть є звiтнiстю загального призначення. 

 

 

 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за принципом оцiнки за первiсною 

(iсторичної) вартiстю.  

 

 

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, всi данi фiнансової звiтностi 

округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень. 

 

 

 

Концептуальною основою консолiдованої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 

р., є бухгалтерськi полiтики, якi базуються на вимогах МСФЗ, а також обмеження застосування 

МСФЗ, а саме наступнi. 

 

 

 

1) Вимоги чинних нормативно-правових актiв, що поширюють свою дiю на Групу, зобов'язують 

Групу при формуваннi фiнансової звiтностi використовувати виключно Мiжнароднi стандарти 

фiнансової звiтностi, якi опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 



Вказане обмеження може мати вплив на фiнансову звiтнiсть Групи у випадку  появи  нових 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та ще не набрали чинностi, але не опублiкованi на офiцiйному веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України.  

 

 

 

2) На виконання вимог ст. 12-11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" Групою при пiдготовцi фiнансової звiтностi використано Мiжнароднi 

стандарти фiнансової звiтностi. Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не встановлено 

типовi форми фiнансових звiтiв. 

 

В той же час, враховуючи, що нацiональним законодавством України встановленi форми 

фiнансової звiтностi за МСФЗ, Група використовувала форми фiнансової звiтностi, передбаченi 

Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до 

фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 

07.02.2013 р. (далi - П(С)БО 1). 

 

 

 

Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

 

 

 

З 1 сiчня 2012 року Товариство прийняло МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi". Перший повний комплект фiнансової звiтностi за МСФЗ 

пiдготовлений за 2013 рiк та станом на 31.12.2013 р. 

 

 

 

 

 

МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi 

 

 

 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання", який набуває чинностi 01 

сiчня 2018 року.  

 

 

 

МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" не застосовується достроково  до 

консолiдованої фiнансової звiтностi Групи, оскiльки: 

 

- керiвництвом Групи прийнято рiшення не застосовувати МСФЗ 14 "Вiдстроченi рахунки 

тарифного регулювання", а у разi виникнення залишкiв за вiдстроченими рахунками тарифного 

регулювання, облiковувати активи та зобов'язання, доходи та витрати Групи вiдповiдно до 

загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку згiдно з МСФЗ; 

 

- у своїй першiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ Група не визнавала залишки за вiдстроченими 



рахунками тарифного регулювання; суттєвi для фiнансової звiтностi в цiлому залишки за 

вiдстроченими рахунками тарифного регулювання були вiдсутнi. 

 

  

 

 

 

Суттєвi облiковi судження та оцiнки 

 

 

 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

 

 

 

Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть. 

 

Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Групу чи припинити дiяльнiсть.  

 

Група має вiльний доступ до фiнансових ресурсiв. 

 

Суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами, якi можуть спричинити значний сумнiв 

щодо здатностi Групи продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi. 

 

Отже управлiнський персонал позитивно оцiнює здатнiсть суб'єкта господарювання 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, а тому припущення про безперервнiсть є 

доречним. 

 

 

 

Порiг суттєвостi щодо окремих об'єктiв облiку 

 

 

 

Порiг суттєвостi визначається з метою об?рунтованого розмежування облiкової та iншої 

iнформацiї на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рiшення користувачiв фiнансової 

звiтностi. Суттєвою iнформацiєю визнається iнформацiя, вiдсутнiсть якої в фiнансовому звiтi i 

примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.  

 

 

 

Визначення порогу суттєвостi для розмежування облiкової та iншої iнформацiї щодо окремих 

господарських операцiй та об'єктiв облiку Групи наведено у таблицi нижче: 

 

 

 

Об'єкти облiку Порiг 

 

суттєвостi Базовий показник для визначення порога суттєвостi 

 

Окремi об'єкти облiку активiв, зобов'язань i власного капiталу 5 % Пiдсумок вiдповiдно всiх 



активiв, усiх зобов'язань i власного капiталу 

 

Окремi види доходiв i витрат 2 % Чистий прибуток (збиток) пiдприємства 

 

 

 

Група не повинна в пояснювальних примiтках до фiнансової звiтностi надавати iнформацiю, 

розкриття якої вимагає МСФЗ, якщо дана iнформацiя є несуттєвою (нижча за наведений порiг 

суттєвостi). 

 

 

 

Визначення порогу суттєвостi для вiдображення в облiку окремих господарських операцiй та 

визнання окремих об'єктiв облiку наведено у таблицi нижче: 

 

 

 

Об'єкти облiку Порiг 

 

суттєвостi Базовий показник для визначення порога суттєвостi 

 

Переоцiнка або зменшення корисностi об'єктiв облiку 1 % Чистий прибуток (збиток) 

пiдприємства 

 

 10 % Вiдхилення залишкової вартостi об'єктiв облiку вiд їх справедливої вартостi 

 

Визначення подiбних активiв Не бiльше 10 % Рiзниця мiж справедливою вартiстю 

об'єктiв обмiну 

 

Визнання окремих об'єктiв основних засобiв 2 500 грн. - 

 

Визнання об'єктiв малоцiнних швидкозношувальних предметiв 500 грн. - 

 

 

 

Резерв сумнiвних боргiв  

 

 

 

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. Група 

аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що 

вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками окремо або в 

складi групи; або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься 

з випадками невиконання зобов'язань за активами. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi 

на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками 

кредитного ризику й об'єктивних ознак зменшення корисностi за заборгованостями окремих 

боржникiв або за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Група 

використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно окремої 

дебiторської заборгованостi або групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних 



обставин. 

 

 

 

Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї  

 

 

 

Згiдно з договором, пiдписаним мiж Товариством та Мiнiстерством енергетики та вугiльної 

промисловостi України, Товариство отримало певнi основнi засоби в господарське вiдання. На 

основi аналiзу договору на господарське вiдання, керiвництво Товариства вважає, що всi ризики 

та винагороди вiд користування цими активами переходять до Товариства, тому цi активи 

визнаються у балансi Товариства в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi 

iншого додаткового капiталу. Товариство вважає, що буде i надалi використовувати цi активи в 

осяжному майбутньому (детально iнформацiя стосовно державної власностi розкрита в роздiлi 

"Основнi засоби"). 

 

 

 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

 

 

Справедливою вартiстю фiнансових iнструментiв, що котируються на активному ринку, є цiна 

котирування (поточна ринкова вартiсть на фондовому ринку). 

 

 

 

Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Група встановлює справедливу 

вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання, а саме:  

 

- застосування останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними 

сторонами, якщо вони доступнi;  

 

- посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним;  

 

- аналiз дисконтованих грошових потокiв;  

 

- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв. 

 

 

 

Для вибору методу оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво 

застосовує судження.  

 

 

 

У випадках, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу 

вартiсть фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутнiй активний ринок, або коли iснує широкий 

дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi таких фiнансових iнструментiв, а собiвартiсть є 



найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi,  Група використовує собiвартiсть, 

як наближену оцiнку справедливої вартостi. 

 

 

 

Група класифiкує оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв за допомогою iєрархiї 

справедливої вартостi, яка вiдображає значущiсть вхiдних даних, використаних при складаннi 

оцiнок.  

 

 

 

Група використовує наступнi рiвнi iєрархiї справедливої вартостi: 

 

- цiни котирувань (не коригованi) на активних ринках для iдентичних активiв або 

зобов'язань (рiвень 1); 

 

- вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi спостерiгаються для 

активу або зобов'язання або прямо (тобто як цiни), або опосередковано (тобто отриманi на 

пiдставi цiн) (рiвень 2);  

 

- вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немає у вiдкритому доступi (неспостережнi 

вхiднi данi) (рiвень 3). 

 

 

 

Застосування до консолiдованої фiнансової звiтностi Групи за 2016 рiк положень МСБО 29 

"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 

 

  

 

Вiдповiдно до п. 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" необхiднiсть 

перераховувати фiнансовi звiти згiдно з цим МСБО є питанням судження. 

 

  

 

Згiдно п. 3 МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є наступнi характеристики економiчного 

середовища країни: 

 

а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;  

 

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;  

 

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 

очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 

цей строк є коротким;  

 

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;  

 



?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень. 

 

  

 

За офiцiйними даними Державної служби статистики України , iндекси споживчих цiн за 

останнi три роки становили: за 2014 рiк - 124,9%, за 2015 рiк - 143,3 %, за 2016 рiк - 112,4 %.  

 

Кумулятивний рiвень iнфляцiї за три роки (2014-2016 рр.) склав 101,18 %. 

 

  

 

На пiдставi наступної iнформацiї: 

 

  

 

1) за прогнозом Нацiонального банку України рiвень iнфляцiї на 2017 рiк становитиме 109,1%, а 

на 2018 рiк - 106,0%. А отже очiкується негативна динамiка рiвня iнфляцiї за перiод 2015 р. - 

2018 р., тобто зниження рiвня iнфляцiйних процесiв в економiцi України;  

 

  

 

2) сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв протягом 

року - iз 22 % до  14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження вiдсоткових 

ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому, червнi, липнi та 

серпнi складав менше 100%; 

 

  

 

3) показник кумулятивного рiвня iнфляцiї за трирiчний перiод - є лише одним з показникiв 

гiперiнфляцiйної економiки, в той же час окремi з решти встановлених п. 3 МСБО 29 

показникiв, в цiлому, не характернi для економiчного середовища України (наприклад, не можна 

стверджувати, що продаж та придбання в Українi систематично здiйснюється на умовах 

вiдстрочки платежу за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi 

протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким окремi показники); 

 

  

 

управлiнський персонал висловлює власне судження не застосовувати перерахунок 

консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 рiк згiдно МСБО 29. 

 

  

 

Отже консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи за 2016 рiк складено без перерахунку згiдно з 

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" (далi - МСБО 29). 

 

  

 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи за 2016 рiк, в цiлому, базується на iсторичнiй 

собiвартостi, окрiм тих статей, що мають бути оцiненi за справедливою вартiстю. 

 



  

 

 

 

Функцiональна валюта, валюта фiнансової звiтностi та операцiї в iноземнiй валютi 

 

 

 

Функцiональною валютою Групи є Українська гривня, яка є нацiональною валютою України, 

найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться Групою 

i пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її дiяльнiсть.  

 

Українська гривня є також валютою представлення фiнансової звiтностi за Мiжнародними 

стандартами. 

 

 

 

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у функцiональнiй 

валютi Групи шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiального курсу 

обмiну Нацiонального банку України (обмiнного курсу) на дату здiйснення операцiї. На кожну 

звiтну дату: 

 

- монетарнi статтi в iноземнiй валютi пiдлягають перерахунку, застосовуючи поточний обмiнний 

курс на звiтну дату; 

 

- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, пiдлягають 

перерахунку, застосовуючи валютний курс на дату операцiї; 

 

- немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, пiдлягають 

перерахунку, застосовуючи валютнi курси на дату визначення справедливої вартостi. 

 

 

 

Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями визнаються у 

консолiдованому звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупнi доходи) в прибутку або 

збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 

 

Вплив змiни курсiв обмiну за немонетарними статтями, що оцiненi за справедливою вартiстю в 

iноземнiй валютi, враховується у складi прибутку або збитку вiд змiни справедливої вартостi.  

 

 

 

У звiтному перiодi Група не здiйснювала операцiй в iноземнiй валютi. 

 

 

 

 

 

Консолiдацiя 

 

 



 

Складаючи консолiдовану фiнансову звiтнiсть, Група об'єднує фiнансову звiтнiсть 

материнського пiдприємства та його дочiрнiх пiдприємств шляхом впорядкованого додавання 

подiбних статей активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходу та витрат.  

 

 

 

Облiковою полiтикою передбачено застосування Групою наступних процедур консолiдацiї: 

 

- виключення балансової вартостi iнвестицiй материнського пiдприємства в дочiрнє 

пiдприємство i частку власного капiталу материнського пiдприємства в дочiрньому 

пiдприємствi; 

 

- визнання неконтрольованої частки в прибутку або збитку консолiдованого дочiрнього 

пiдприємства за звiтний перiод; 

 

- визначення неконтрольованої частки в чистих активах консолiдованого дочiрнього 

пiдприємства окремо вiд частки власностi, що належать материнському пiдприємству; 

 

 - повне виключення внутрiшньогрупових сальдо та суми внутрiшньогрупових операцiй (у тому 

числi доходи, витрати та дивiденди),  

 

 - повне виключення прибуткiв та збиткiв, що виникають у результатi внутрiшньогрупових 

операцiй та визнанi в складi активiв (таких як запаси та основнi засоби). 

 

Фiнансова звiтнiсть материнського пiдприємства та його дочiрнього пiдприємства, яка 

використовується при складаннi консолiдованої фiнансової звiтностi, складається на одну й ту 

саму дату. 

 

 

 

За основу облiкової полiтики консолiдованої групи береться облiкова полiтика материнського 

пiдприємства, тобто Товариства. 

 

 

 

Основнi принципи облiкової полiтики та розкриття 

 

 

 

Нематерiальнi активи 

 

 

 

У статтi консолiдованого балансу "Нематерiальнi активи" вiдображена балансова вартiсть 

наступних активiв: 

 

 

 

Актив Балансова вартiсть на початок перiоду, тис. грн. Балансова вартiсть на кiнець перiоду, 

тис. грн. 



 

Нематерiальнi активи 101 91 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи - - 

 

Разом 101 91 

 

 

 

 

 

Класифiкацiя нематерiальних активiв 

 

 

 

Для цiлей облiку Групою видiленi наступнi групи нематерiальних активiв: 

 

Групи Фактичнi строки корисної експлуатацiї, рокiв 

 

Права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами 

природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище) -  

 

Права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного 

користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право 

на оренду примiщень тощо) - 

 

Права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), 

комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялтi - 

 

Права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, 

сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi 

таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати 

на придбання яких визнаються роялтi - 

 

Авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних 

(бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi - 

 

Iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших 

привiлеїв тощо) 10 

 

 

 

Визнання i оцiнка нематерiальних активiв (за винятком гудвiла)  

 

 

 

Нематерiальнi активи визнаються, якщо вони вiдповiдають:  

 



а. визначенню нематерiального активу (вiдсутня матерiальна форма, iснує можливiсть 

iдентифiкацiї, контрольований Групою) та 

 

б. наступним критерiям визнання:  

 

- iснує ймовiрнiсть отримання Групою майбутнiх економiчних вигод;  

 

- собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. 

 

 

 

Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. 

 

 

 

Собiвартiсть придбаних нематерiальних активiв складається з фактичних витрат на придбання, а 

саме, цiни придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля 

вирахування торгiвельних та iнших знижок, та будь-яких витрат, якi можна прямо вiднести до 

пiдготовки цих активiв для використання за призначенням. 

 

 

 

Подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, здiйсненi пiсля його покупки або 

створення, визнаються Групою як витрати в перiодi їх виникнення, за винятком тих випадкiв, 

коли: 

 

 - цi витрати збiльшують очiкуванi майбутнi економiчнi вигоди вiд використання 

нематерiального активу понад спочатку визначених; та 

 

 - цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. 

 

При дотриманнi зазначених вище умов подальшi витрати, пов'язанi з нематерiальним активом, 

включаються у вартiсть вiдповiдного нематерiального активу. 

 

 

 

Подальша оцiнка нематерiальних активiв (за винятком гудвiла) 

 

 

 

Пiсля визнання активом об'єкти нематерiальних активiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за 

їх собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi (модель собiвартостi). 

 

 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв  

 

 

 

Вартiсть, яка амортизується, визначається пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. 



Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля, крiм наступних випадкiв: 

 

а) iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної 

експлуатацiї, або 

 

б) є активний ринок для такого активу та: 

 

 - лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити посиланням на цей ринок; та 

 

 - iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi строку корисної експлуатацiї 

активу. 

 

 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв починається, коли цi активи стають придатними до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

 

 

 

Амортизацiя нараховується щомiсячно iз застосуванням рiвномiрного вiдрахування протягом 

очiкуваного строку корисної експлуатацiї.  

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. нематерiальнi активи з невизначеним строком 

корисної експлуатацiї у Групи вiдсутнi. 

 

 

 

Припинення визнання нематерiального активу 

 

 

 

Визнання нематерiального припиняється: 

 

- в разi його вибуття, або 

 

- якщо вiд його використання або вибуття не очiкується майбутнi економiчнi вигоди. 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи включають: 

 

- вартiсть товарiв, робiт, послуг, що придбанi (створенi, виконанi) з метою придбання 

(створення) нематерiального активу; 

 

- суму авансiв.  



 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у нематерiальнi активи станом на 01.01.2016 р. та на 

31.12.2016 р. вiдсутнi.  

 

 

 

 

 

Облiк авансiв на придбання (створення) нематерiального активу 

 

 

 

Аванси на придбання (створення) нематерiального активу вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi у складi iнвестицiй в нематерiальнi активи.  

 

 

 

Групою систематично проводиться аналiз наявностi ознак знецiнення авансiв на придбання 

(створення) нематерiальних активiв.  

 

 

 

 У поточному перiодi аванси на придбання (створення)  нематерiальних активiв вiдсутнi. 

 

 

 

Зменшення корисностi нематерiального активу 

 

 

 

Групою проведено аналiз щодо iснування яких-небудь ознак того, що нематерiальнi активи 

втратили частину своєї вартостi унаслiдок знецiнення. Групою не отримано свiдчень того, що: 

 

- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж 

це очiкувалося, внаслiдок спливу часу або використання;  

 

- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, 

пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i 

внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної 

дати тощо) факторiв;  

 

- ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй 

збiльшилися i це збiльшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд 

час обчислення вартостi використання активу;  

 

- моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

 

- економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана. 

 

 

 



Отже у Групи немає пiдстав вважати, що у звiтному перiодi кориснiсть нематерiальних активiв 

зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвостi. 

 

 

 

Узагальнена iнформацiя щодо груп нематерiальних активiв, тис. грн. 

 

 

 

Групи нематерiальних активiв Залишок на початок року Надiйшло за рiк Переоцiнка 

(дооцiнка+,уцiнка-) Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Втрати вiд зменшення 

корисностi за рiк Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року 

 

 первiсна (переоцiнена вартiсть) знос  первiсна (переоцiнена вартiсть) знос

 первiсна (переоцiнена вартiсть) знос   первiсна (переоцiнена вартiсть)

 знос первiсна (переоцiнена вартiсть) Знос 

 

Права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами 

природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище) -

 - - - - - - - - - -  - - 

 

Права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм права постiйного 

користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до закону, право користування будiвлею, право 

на оренду примiщень тощо) - - - - - - - - - -

 -  - - 

 

Права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i послуг), 

комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялтi - - - - - - - - - - -  - - 

 

Права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, 

сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi 

таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати 

на придбання яких визнаються роялтi - - - - - - - -

 - - -  - - 

 

Авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних 

(бази даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi - - - - - - -

 - - - -  - - 

 

Iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання економiчних та iнших 

привiлеїв тощо) 145 44      11   

 146 55 

 

Разом 145 44      11    146 55 

 

Гудвiл                         

 

 



 

Iнформацiя стосовно наявностi об'єктiв нематерiальних активiв, що не використовуються в 

господарськiй дiяльностi 

 

 

 

Нематерiальнi активи, якi не використовуються в господарськiй дiяльностi Групи вiдсутнi. 

 

 

 

Iнформацiя стосовно наявностi повнiстю зношених об'єктiв нематерiальних активiв, що 

продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi 

 

 

 

Повнiстю зношенi об'єкти нематерiальних активiв, що продовжують використовуватися в 

господарськiй дiяльностi Групи вiдсутнi.  

 

Основнi засоби 

 

 

 

У статтi консолiдованого балансу "Основнi засоби" вiдображена балансова вартiсть наступних 

активiв: 

 

 

 

Актив Балансова вартiсть на початок перiоду, тис. грн. Балансова вартiсть на кiнець перiоду, 

тис. грн. 

 

Основнi засоби 46 679 48 261 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв 238 468 

 

Разом 46 917 48 729 

 

 

 

Класифiкацiя основних засобiв  

 

 

 

Для цiлей облiку Групою видiлено наступнi групи основних засобiв: 

 

 

 

Групи Строки корисної експлуатацiї, рокiв 

 

Земельнi дiлянки  -  

 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом  - 



 

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  4-40 

 

Машини та обладнання 4-5 

 

Транспортнi засоби  5 

 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  4-5 

 

Тварини  - 

 

Багаторiчнi насадження  - 

 

Iншi основнi засоби  5-12 

 

Бiблiотечнi фонди  - 

 

Тимчасовi (нетитульнi) споруди  - 

 

Природнi ресурси  - 

 

Iнвентарна тара  - 

 

Предмети прокату  - 

 

Довгостроковi бiологiчнi активи  - 

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи - 

 

 

 

У складi групи "Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої" облiковується державне та комунальне 

майно, яке використовується для забезпечення транспортування, зберiгання та розподiлу 

природного газу - об'єкти газорозподiльних мереж i споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) (далi - 

Газопроводи). 

 

 

 

Газопроводи були переданi НАК "Нафтогаз України" у користування ПАТ "Уманьгаз", згiдно 

договору про користування державним майном, яке не пiдлягає приватизацiї , № 14/1068/08 вiд 

31.12.2001 р. 

 

Газопроводи, побудованi за кошти громадян, юридичних осiб, кооперативiв та iнших 

органiзацiй та установ, рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад одночасно приймаються у 

комунальну власнiсть вiдповiдного села, селища, мiста та передаються безкоштовно на баланс 

та експлуатацiю ПАТ "Уманьгаз". 

 

 

 

У 2012 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 770 "Про деякi питання використання 

державного майна для забезпечення розподiлу природного газу" вiд 20.08.2012 р. встановлено, 



що державне майно, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не 

пiдлягає приватизацiї, враховується на балансi господарських Товариств з газопостачання та 

газифiкацiї i не може бути вiдокремлене вiд їх основного виробництва, використовується 

зазначеними Товариствами на правi господарського вiдання, яке передбачає володiння, 

користування i розпорядження майном, закрiпленим за ним власником (уповноваженим ним 

органом), з обмеженням правомочностi розпорядження щодо окремих видiв майна за згодою 

власника. Даною Постановою доручено Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi 

укласти з господарськими Товариствами з газопостачання та газифiкацiї, на балансi яких 

облiковується державне майно, яке використовується для забезпечення розподiлу природного 

газу, не пiдлягає приватизацiї i не може бути вiдокремлене вiд їх основного виробництва, 

договори про надання такого майна на правi господарського вiдання, згiдно зразковому 

договору, який затверджується зазначеним Мiнiстерством разом з Фондом державного майна. 

 

 

 

В березнi 2013 року мiж Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України та ПАТ 

"Уманьгаз" укладено Договiр про надання на правi господарського вiдання державного майна, 

яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, 

облiковуються на балансi господарського товариства по газопостачанню i газифiкацiї i не може 

бути вiдокремлене вiд їх основного виробництва № 31/35. 

 

 

 

Iнформацiя вiдносно балансової вартостi основних засобiв, що належать до державної власностi 

та переданi Товариству для ведення дiяльностi, а також основних засобiв, що належать Групi 

наведена у таблицi нижче. 

 

 

 

Групи основних засобiв Балансова вартiсть основних засобiв, що вiдносяться до державної 

власностi, тис. грн.  Балансова вартiсть основних засобiв, що вiдносяться до власностi 

Групи, тис. грн. 

 

 станом на 01.01.2016 р. станом на 31.12.2016 р.  станом на 01.01.2016 р.

 станом на 31.12.2016 р. 

 

Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої  42 033 40 664  2 325 2 943 

 

Машини та обладнання 10 17  123 165 

 

Транспортнi засоби  359 316  589 1 741 

 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  834 1890  406 525 

 

Iншi основнi засоби  - -  - - 

 

Разом 43 236 42 887  3 443 5 374 

 

 

 

Зменшення вартостi основних засобiв, що належать до державної власностi в 2016 р.  пов'язане з 



нарахуванням амортизацiйних вiдрахувань та вiдсутнiстю отримання основних засобiв 

державної власностi на баланс Групи. 

 

 

 

Визнання i оцiнка основних засобiв 

 

 

 

Об'єкт основних засобiв слiд визнавати активом, якщо i тiльки якщо: 

 

- iснує ймовiрнiсть отримання Групою майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з цим 

об'єктом; 

 

- собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. 

 

 

 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється за його 

собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з: 

 

- цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на 

придбання пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок. 

 

- будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування 

та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом. 

 

- первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення 

територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або 

коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка 

вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 

 

 

 

Отриманi Газопроводи первiсно визнаються у складi основних засобiв за вартiстю, вказаною у 

вiдповiдних правовстановлюючих документах.  

 

 

 

Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, придбаних в обмiн на iнший актив, оцiнюється за 

справедливою вартiстю, якщо а) операцiя обмiну має комерцiйну сутнiсть та б) справедливу 

вартiсть отриманого активу або вiдданого активу можна достовiрно оцiнити. Якщо придбаний 

об'єкт не оцiнюється за справедливою вартiстю, його собiвартiсть оцiнюють за балансовою 

вартiстю вiдданого активу. 

 

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 

строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 

засобiв. 

 

 



 

Об'єкти основних засобiв, отриманi безоплатно, облiковуються за справедливою вартiстю, яка 

оцiнюється за ринковою вартiстю або за вартiстю аналогiчних активiв. 

 

 

 

Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як 

товари для перепродажу та облiковуються вiдповiдно до правил облiку запасiв. 

 

 

 

 

 

Оцiнка основних засобiв пiсля визнання  

 

 

 

З метою подальшої оцiнки основних засобiв пiсля визнання Групою обрано модель собiвартостi. 

 

Пiсля визнання активом об'єкти основних засобiв облiковуються в фiнансовiй звiтностi за їх 

собiвартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi (модель собiвартостi). 

 

 

 

Подальшi витрати 

 

 

 

Подальшi витрати, що вiдносяться до об'єкта основних засобiв, який вже був визнаний, з метою 

дотримання принципу вiдповiдностi доходiв i витрат збiльшують його балансову вартiсть, якщо 

передбачається отримання майбутнiх економiчних вигiд, що перевищують первiсно очiкуванi 

показники економiчних вигiд вiд використання основних засобiв.  

 

Всi iншi подальшi витрати повиннi бути визнанi як витрати в перiодi, в якому вони були 

понесенi. 

 

 

 

Амортизацiя основних засобiв 

 

 

 

Амортизацiя нараховується iз застосуванням рiвномiрного вiдрахування протягом очiкуваного 

строку корисної експлуатацiї (прямолiнiйного методу) та вiдображається у складi прибутку чи 

збитку.  

 

 

 

Лiквiдацiйна вартiсть визначається в сумi, яку Група очiкує отримати вiд вибуття (реалiзацiї, 

лiквiдацiї) основних засобiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання (експлуатацiї), 



за вирахуванням витрат, пов'язаних з вибуттям (реалiзацiєю, лiквiдацiєю), та визначається 

Групою при введенi в експлуатацiю основних засобiв. 

 

 

 

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв визначається Групою 

при введенi в експлуатацiю основних засобiв з урахуванням наступного: 

 

- очiкуваного використання об'єкта основних засобiв Групою з урахуванням його 

потужностi або продуктивностi;  

 

- фiзичного та морального зносу, що передбачається;  

 

- правових або iнших обмежень щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв. 

 

 

 

Амортизацiя нараховується з моменту, коли основний засiб стає придатним для використання у 

спосiб, визначений управлiнським персоналом (з моменту введення в експлуатацiю). 

 

 

 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку 

класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

 

 

 

Припинення визнання основних засобiв 

 

 

 

Визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв припиняється: 

 

- пiсля вибуття, або 

 

- коли не очiкують майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або вибуття. 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв 

 

 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв включають: 

 

- вартiсть товарiв, робiт, послуг, що придбанi (створенi, виконанi) з метою придбання 

(створення) основних засобiв; 

 

- суму авансiв на придбання (створення) основних засобiв. 



 

 

 

Дата Станом на 01.01.2016 р. Станом на 31.12.2016 р. 

 

Балансова вартiсть товарiв, робiт, послуг, тис. грн. 238 468 

 

Балансова вартiсть авансiв, тис. грн. - - 

 

Всього незавершенi капiтальнi iнвестицiї у придбання (створення) основних засобiв, грн. 238

 468 

 

 

 

 Облiк авансiв на придбання (створення) основних засобiв 

 

 

 

Аванси на придбання (створення) основних засобiв на початок та на кiнець звiтного перiоду у 

Групi вiдсутнi. 

 

 

 

Зменшення корисностi основних засобiв 

 

 

 

Групою проведено аналiз щодо iснування яких-небудь ознак того, що основнi засоби втратили 

частину своєї вартостi унаслiдок знецiнення. Групою не отримано свiдчень того, що: 

 

- протягом перiоду експлуатацiї ринкова вартiсть активу зменшилася значно бiльше, нiж 

це очiкувалося, внаслiдок спливу часу або використання;  

 

- вiдбулися (або вiдбудуться найближчим часом) значнi змiни у використаннi об'єкта, 

пов'язанi з негативним впливом як зовнiшнiх (технологiчнi, ринковi, економiчнi, правовi), так i 

внутрiшнiх (припинення експлуатацiї, реструктуризацiя, лiквiдацiя активу до ранiше очiкуваної 

дати тощо) факторiв;  

 

- ринковi ставки вiдсотка або iншi ринковi показники прибутковостi iнвестицiй 

збiльшилися i це збiльшення, можливо, вплине на ставку дисконту, яка застосовуватиметься пiд 

час обчислення вартостi використання активу;  

 

- моральне старiння або фiзичне пошкодження об'єктiв;  

 

- економiчна ефективнiсть є (або буде) нижчою, нiж очiкувана.  

 

 

 

Отже у Групи немає пiдстав вважати, що у звiтному перiодi кориснiсть основних засобiв 

зменшилась у рамках допустимого порогу суттєвостi. 

 



 

 

Орендованi основнi засоби та основнi засоби, наданi в оренду 

 

 

 

Питома вага зазначених операцiй у звiтному перiодi є несуттєвою. 

 

  

 

Узагальнена iнформацiя щодо основних засобiв 

 

 

 

Групи основних засобiв  Залишок на початок року  Надiй-шло за рiк  Переоцiнка 

(дооцiнка+,уцiн-ка-) Вибуло за рiк  Нарахо-вано аморти-зацiї за рiк  Втрати вiд зменше-

ння корисно-стi за рiк  Iншi змiни за рiк  Залишок на кiнець року  у тому числi  

 

 первiсна (переоцi-нена вартiсть) Знос  первiсна (переоцi-нена вартiсть) Знос

 первiсна (переоцi-нена вартiсть) знос   первiсна (переоцi-нена вартiсть)

 знос первiсна (переоцi-нена вартiсть) знос одержанi за фiнансовою орендою

 переданi в оперативну оренду  

 

             

 первiсна (переоцiнена вартiсть) знос  первiсна (переоцi-нена вартiсть) знос  

 

Земельнi дiлянки            

       

 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом    

             

  

 

Будiвлi, споруди,  

 

передавальнi пристрої  73 609 31 061 2 467     2 033  

  76 076 33 094     

 

Машини та обладнання 666 603 90     70  

  756 673     

 

Транспортнi засоби  2 298 1 234 1 239   21 21 147   

 3 516 1 360     

 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  3 910 910 369   3 3 332

    4 276 1 239     

 

Тварини             

      

 

Багаторiчнi насадження           



        

 

Iншi основнi засоби  22 18      1   

 22 19     

 

Бiблiотечнi фонди            

       

 

тимчасовi (нетитульнi) споруди          

         

 

Природнi ресурси            

       

 

Iнвентарна тара            

       

 

Предмети прокату            

       

 

Довгостроковi бiологiчнi активи          

         

 

Iншi необоротнi матерiальнi активи        

          

 

Разом 80 505 33 826 4 164   24 24 2 583    84 646 36 

385     

 

  

 

Iнформацiя стосовно наявностi та суми обмежень на права власностi, а також наявностi 

основних засобiв, переданих у заставу для забезпечення виконання зобов'язань 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р., на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення 

консолiдованої фiнансової звiтностi у Групi вiдсутнi основнi засобi, переданi у заставу для 

забезпечення виконання зобов'язань. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя стосовно наявностi об'єктiв основних засобiв, що не використовуються в 

господарськiй дiяльностi 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р., на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення 

фiнансової звiтностi Групи вiдсутнi об'єкти основних засобiв, що не використовуються в 



господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя стосовно наявностi повнiстю зношених об'єктiв основних засобiв, що продовжують 

використовуватися в господарськiй дiяльностi 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р., на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення 

фiнансової звiтностi Групи вiдсутнi об'єкти основних засобiв, що не використовуються в 

господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя щодо справедливої вартостi основних засобiв 

 

 

 

Для оцiнки вартостi основних засобiв Група застосовує модель собiвартостi. У результатi 

проведення у звiтному перiодi аналiзу рiвня справедливої вартостi основних засобiв, Групою не 

отримано яких-небудь суттєвих свiдчень того, що справедлива вартiсть основних засобiв станом 

на 01.01.2016 р. та 31.12.2016 р. вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi. 

 

  

 

 

 

Запаси 

 

 

 

Класифiкацiя запасiв 

 

 

 

Для цiлей облiку Групою видiляються наступнi групи запасiв: 

 

 - сировина i матерiали; 

 

 - паливо; 

 

 - тара i тарнi матерiали; 

 

 - будiвельнi матерiали; 

 

 - запаснi частини; 



 

 - малоцiннi та швидкозношуванi предмети; 

 

 - незавершене виробництво; 

 

 - готова продукцiя; 

 

 - товари; 

 

 - iншi запаси. 

 

 

 

У складi сировини i матерiалiв облiковуються товарно-матерiальнi цiнностi, якi 

використовуються у виробничiй дiяльностi Групи. 

 

В групi "Паливо" облiковуються паливно-мастильнi матерiали для заправки та обслуговування 

транспортних засобiв Групи. 

 

В групi "Будiвельнi матерiали" облiковуються матерiали для ремонту та полiпшення, 

газопроводiв та газових мереж, а також для ремонту адмiнiстративної будiвлi. 

 

Група "Запаснi частини" складається з запасних частин та комплектуючих для ремонту та 

модернiзацiї транспортних засобiв Групи. 

 

У складi малоцiнних та швидкозношуваних предметiв облiковуються iнструментi, 

господарський iнвентар, спецiальне оснащення, спецодяг тощо. 

 

Iнформацiя щодо вартостi витрат на виготовлення товарiв, виконання робiт та надання послуг, 

якi не пройшли повний виробничий цикл, накопичується у групi "Незавершене виробництво". 

 

У складi товарiв Групою облiковуються скраплений газ, призначений для реалiзацiї кiнцевим 

споживачем. 

 

 У складi iнших запасiв облiковуються купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, а 

також iншi матерiали, якi використовуються у господарськiй дiяльностi Групи. 

 

 

 

Визнання запасiв 

 

 

 

Запаси в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi визнаються активом, якщо вони 

вiдповiдають: 

 

1) визначенню запасiв (утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у 

процесi виробництва для такого продажу або iснують у формi основних чи допомiжних 

матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг) та 

 

2) наступним критерiям визнання: 



 

 - iснує велика ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд у майбутньому, пов'язаних з їх 

використанням; 

 

 - їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 

 

 

 

Оцiнка запасiв 

 

 

 

Запаси оцiнюють за найменшою вартiстю: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

 

 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

 

 

 

Знецiнення запасiв 

 

 

 

Собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо: 

 

- вони повнiстю або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася; 

 

- зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi 

витрати на збут.  

 

 

 

В цих випадках здiйснюється знецiнення нелiквiдних, застарiлих запасiв до чистої цiни 

реалiзацiї на дату складання фiнансової звiтностi. Вiдповiдне зменшення вартостi запасiв 

вiдображається як нарахування резерву на знецiнення запасiв. 

 

Узагальнена iнформацiя щодо балансової вартостi запасiв 

 

 

 

Група запасiв станом на 01.01.2016 р.  станом на 31.12.2016 р. 

 

 Собiвартiсть, тис. грн. Резерв на знецiнення запасiв, тис. грн. Балансова вартiсть 

запасiв, тис. грн.  Собiвартiсть, тис. грн. Резерв на знецiнення запасiв, тис. грн.

 Балансова вартiсть запасiв, тис. грн. 

 

Сировина i матерiали  866 20 846  1 686 43 1 643 

 



Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби      

  

 

Паливо 37  37  68  68 

 

Тара i тарнi матерiали         

 

Будiвельнi матерiали  11  11  13  13 

 

Запаснi частини  1  1  8  8 

 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 111 3 108  145 2 143 

 

Незавершене виробництво        

 

Готова продукцiя         

 

Товари  48  48  5  5 

 

Iншi запаси 3  3  17  17 

 

Разом  1 075 23 1 054  1 942 45 1 897 

 

 

 

Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi 

 

 

 

Облiковою полiтикою передбачено для оцiнки запасiв при вибуттi використання методу FIFO. 

 

 

 

Визнання запасiв витратами 

 

 

 

При реалiзацiї балансова вартiсть запасiв визнається витратами перiоду, в якому визнається 

вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї 

та всi втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або 

збиток.  

 

 

 

Окрема iнформацiя щодо запасiв 

 

 

 

Сума запасiв, визнаних як витрати протягом перiоду, становила - 3 227 тис. грн. 

 

 



 

Станом на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення 

консолiдованої фiнансової звiтностi у Групi вiдсутнi запаси, переданi пiд заставу для гарантiї 

виконання зобов'язань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть 

 

 

 

Група вiдображає у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi поточнi фiнансовi активи та поточнi 

нефiнансовi активи. 

 

 

 

Поточнi фiнансовi активи  

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть, яка є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною операцiї, а 

пiсля первiсного визнання враховується за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної ставки вiдсотка. 

 

Амортизована вартiсть є поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною сумою 

заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є сумою амортизацiї. 

 

Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових прибуткiв або витрат 

впродовж усього перiоду погашення заборгованостi. 

 

 

 

Оскiльки рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є 

несуттєвою, Група не вiдображала перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною 

вартiстю з урахуванням наслiдкiв зменшення корисностi (знецiнення). 

 

 

 

Поточнi нефiнансовi активи  



 

 

 

Дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом, первiсно визнається за цiною операцiї. 

 

 

 

Зменшення корисностi (знецiнення) 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть знецiнюється, i збитки вiд зменшення корисностi (знецiнення) 

визнаються Групою тiльки у тому випадку, якщо iснують об'єктивнi докази того, що частина 

вiдсоткiв або основної суми фiнансового активу не буде виплачена повнiстю. 

 

Оцiнка зменшення корисностi (знецiнення) фiнансових активiв проводиться: 

 

 - за фiнансовими активами, якi є окремо суттєвими, - окремо за кожним фiнансовим активом; 

 

 - за фiнансовими активами, що є суттєвими у сукупностi - в цiлому за групою фiнансових 

активiв. 

 

 

 

Класифiкацiя у фiнансовiй звiтностi 

 

 

 

Поточна дебiторська заборгованiсть, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, включає: 

 

 - дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами; 

 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом,  

 

- дебiторську заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки); 

 

 - iншу поточну дебiторську заборгованiсть; 

 

 - iншi оборотнi активи. 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, 

станом на 31.12.2016 р. 

 



Первiсна вартiсть, тис. грн. 66 161 184 446 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. 15 15 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 66 146 184 431 

 

  

 

У статтi дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується заборгованiсть 

кiнцевих споживачiв за поставлений природний газ, послуги з постачання та транспортування 

природного газу розподiльними трубопроводами, заборгованiсть бюджетiв по сплатi пiльг та 

субсидiй населенню на оплату житлово-комунальних послуг, а саме - газопостачання, 

заборгованiсть за поставлений скраплений газ, а також заборгованiсть споживачiв по iншiй 

дiяльностi Товариства, а саме: надання послуг по газифiкацiї, ремонтнi роботи та 

обслуговування газопроводiв, ремонт та обслуговування газового обладнання тощо. 

 

Основними категорiями споживачiв Групи є наступнi: 

 

- населення; 

 

- промисловi органiзацiї та установи; 

 

- бюджетнi установи та органiзацiї; 

 

- релiгiйнi органiзацiї та культовi споруди; 

 

- комунально-побутовi органiзацiї. 

 

 

 

Найбiльша сума дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги доводиться на 

заборгованiсть по розрахунках за послуги з постачання та розподiлу природного газу 

населенню, серед якої переважну питому вагу займає заборгованiсть бюджетiв по пiльгам та 

субсидiям. 

 

 

 

У зв'язку з удосконаленням методики по роботi з дебiторською заборгованiстю, зокрема, 

посиленням контролю за своєчасним погашення заборгованостi рiзними категорiями 

споживачiв, проведенням претензiйно-позовної роботи та iн., в кiнцi 2016 р. керiвництвом було 

прийнято рiшення про незначне зменшення нарахованої суми резерву на знецiнення 

дебiторської заборгованостi, яке не призвело до суттєвої змiни суми резерву. Так, станом на 

31.12.2016 р. резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за товари, роботи послуги 

залишився на рiвнi 2015 р. i становить - 15 тис. грн.: 

 

- резерв на знецiнення заборгованостi в цiлому  ?  15 тис. грн. 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки) 

 



 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки)

 Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Первiсна вартiсть, тис. грн. 1937 309 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. - - 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 1 937 309 

 

 

 

Детальнiше щодо дебiторської заборгованостi з внутрiшнiх розрахункiв приведено в роздiлi 

"Пов'язанi сторони" цих примiток. 

 

 

 

 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом Сума, станом на 01.01.2016 р.

 Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Первiсна вартiсть, тис. грн. 1 148 91 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. - - 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 1 148 91 

 

 

 

У статтi дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом облiковується заборгованiсть 

по податку на прибуток, яка виникла в наслiдок того, що сума сплачених авансових внескiв по 

податку на прибуток перевищувала задекларованi податковi зобов'язання по податку на 

прибуток за результатами 2016 р. 

 

 

 

Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi по розрахунках за послуги з постачання та 

транспортування природного газу населенню: 

 

- заборгованiсть населення станом на 01.01.2016 року складає 137 тис. грн.; 

 

- заборгованiсть населення станом на 31.12.2016 року складає 20 388 тис. грн. 

 



 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами Сума, станом на 

01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Первiсна вартiсть, тис. грн. 430 399 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. - - 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 430 399 

 

 

 

У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами облiковується 

заборгованiсть за авансами на придбання товарно-матерiальних цiнностей, робiт та послуг для 

ведення господарської дiяльностi Групи, а саме: придбання паливно-мастильних матерiалiв, 

електричної енергiї тощо.  

 

Групою проведено аналiз дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами та 

не отримано свiдчень щодо iснування будь-яких ознак того, що вказана дебiторська 

заборгованiсть втратила частину своєї вартостi унаслiдок знецiнення, або має суттєвi ознаки 

сумнiвностi. 

 

Поставка товарiв, робiт, послуг у рахунок виданих авансiв  проводиться систематично, суттєвi 

суми дебiторської заборгованостi регулярно пiдтверджуються вiдповiдними Актами звiрки.  

 

 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

 

 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 

31.12.2016 р. 

 

Первiсна вартiсть, тис. грн. 18 11 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. - - 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 18 11 

 

 

 

У статтi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть по 

компенсацiї державою середнього заробiтку працiвникам, якi залучаються до виконання 

державних обов'язкiв. 

 



 

 

Iншi оборотнi активи  

 

 

 

Iншi оборотнi активи Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Первiсна вартiсть, тис. грн. 2 737 3 235 

 

Резерв на знецiнення, тис. грн. - - 

 

Балансова вартiсть, тис. грн. 2 737 3 235 

 

 

 

У статтi iнших оборотних активiв облiковується сума податкового кредиту з ПДВ. 

 

 

 

 

 

Фiнансовi ризики, цiлi та полiтика управлiння 

 

 

 

Групi притаманнi наступнi ризики: 

 

- ринковий ризик (який включає в себе валютний ризик, ризик змiни процентної ставки 

(вiдсотковий) та цiновий ризик (ризик змiни курсу акцiй)); 

 

- кредитний ризик; 

 

- ризик лiквiдностi, який пов'язаний з фiнансовими iнструментами, утримуваними Групою. 

 

Група здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу визначення, оцiнки та 

спостереження за ризиками. Програма Групи з управлiння ризиками зорiєнтована на мiнiмiзацiю 

негативного впливу на фiнансовi результати Групи.  

 

 

 

Ринковий ризик 

 

Справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами може 

коливатися внаслiдок змiн у ринкових параметрах, зокрема, процентних ставок, валютних курсiв 

i цiн пайових iнструментiв. 

 

Мета управлiння ринковим ризиком - встановлення контролю за ринковим ризиком та 

утримання його в допустимих межах.  

 

Максимальна величина ризику, що виникає за фiнансовими iнструментами, дорiвнює їх 



справедливiй вартостi. 

 

 

 

З метою виявлення чинникiв ринкового ризику, своєчасного реагування та мiнiмiзацiї впливу 

ризикiв на господарську дiяльнiсть, Група постiйно здiйснює монiторинг ринкових цiн на 

вiдповiднi групи фiнансових iнструментiв та економiчних умов, в яких функцiонує ринок. 

 

Результати проведеного Групою аналiзу ринкових цiн фiнансових iнструментiв минулого та 

поточного звiтних перiодiв продемонстрували, що суттєвої змiни ринкової вартостi фiнансових 

iнструментiв Групи не вiдбувалось. 

 

Також Групою проведено аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та умов, якi можуть 

спричинити значнi коливання ринкових цiн на фiнансовi iнструменти Групи та подiбнi фiнансовi 

iнструменти у майбутньому. В ходi проведеного аналiзу Групою не встановлено жодних 

суттєвих подiй, обставин та умов, якi б могли свiдчити про можливу iстотну змiну справедливої 

вартостi або грошових потокiв вiд фiнансових iнструментiв, що облiковуються на балансi Групи, 

у майбутньому внаслiдок змiн ринкових цiн.  

 

Отже, у звiтному перiодi ринковий ризик, на який наражаються фiнансовi iнструменти Групи, 

знаходиться на мiнiмальному рiвнi та суттєво не впливає на фiнансовий результат дiяльностi 

Групи. 

 

 

 

Цiновий ризик фiнансових iнструментiв 

 

Ризик змiни - це ризик коливань вартостi фiнансового iнструменту в результатi змiни ринкових 

цiн, незалежно вiд того, чи були подiбнi змiни викликанi факторами, характерними для даного 

конкретного iнструменту або ж факторами на всi iнструменти, що обертаються на ринку.  

 

За результатами проведення аналiзу Група оцiнює, що ризик знаходиться на прийнятному рiвнi. 

 

 

 

Валютний ризик 

 

Валютний ризик виникає внаслiдок змiн у валютних курсах. Коливання обмiнних курсiв валют 

можуть мати вплив на вартiсть активiв Групи. З метою управлiння валютним ризиком Група 

розраховує та аналiзує вплив можливих змiн обмiнних курсiв валют на монетарнi фiнансовi 

активи та зобов'язання та встановлює лiмiти на рiвень валютного ризику у розрiзi валют. 

 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Групи здiйснює на основi статистичних даних НБУ 

щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют. 

 

Станом на 01.01.2016 р. та станом на 31.12.2016 р. у Групи були вiдсутнi активи та зобов'язання, 

вираженi в iноземнiй валютi. Протягом 2016 року Група не здiйснювала операцiй в iноземнiй 

валютi. 

 

Отже, у звiтному перiодi валютний ризик, на який наражаються фiнансовi iнструменти Групи, 

знаходиться на мiнiмальному рiвнi та суттєво не впливає на фiнансовий результат дiяльностi 



Групи. 

 

 

 

Вiдсотковий ризик 

 

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Групи усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на 

доходи Групи, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

 

Станом на 01.01.2016 р. та станом на 31.12.2016 р. у Групи були вiдсутнi суттєвi  фiнансовi 

iнструменти, якi наражаються на вiдсотковi ризики, а отже, у звiтному перiодi вiдсотковий ризик 

знаходиться на мiнiмальному рiвнi та суттєво не впливає на фiнансовий результат дiяльностi 

Групи. 

 

 

 

Кредитний ризик 

 

 

 

Кредитний ризик виникає в результатi неможливостi контрагента Групи здiйснити виплати 

своєчасно та в повному обсязi. Кредитний ризик виникає у зв'язку з наявнiстю дебiторської 

заборгованостi, розрахунковими операцiями, операцiями з контрагентами на фiнансових ринках.  

 

Група проводить постiйний монiторинг розмiру кредитного ризику на основi аналiзу 

фiнансового стану контрагентiв та строкiв заборгованостi, на пiдставi якого приймається 

рiшення про необхiднiсть формування резерву пiд знецiнення. 

 

Також Групою проведено аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та умов, якi можуть 

спричинити значне пiдвищення розмiру кредитного ризику Групи у майбутньому. За 

результатами проведеного аналiзу Групою не встановлено жодних суттєвих подiй, обставин та 

умов, якi б могли свiдчити про можливе iстотне зростання кредитного ризику Групи у 

майбутньому.  

 

Отже, у звiтному перiодi кредитний ризик, на який наражається Група, знаходиться на 

прийнятному рiвнi та суттєво не впливає на фiнансовий результат дiяльностi Групи. 

 

 

 

Ризик лiквiдностi 

 

Ризик лiквiдностi Групи виникає при розбiжностях у строках погашення активiв та зобов'язань.  

 

Полiтика Групи з управлiння ризиком лiквiдностi полягає у тому, щоб забезпечити, наскiльки це 

можливо, постiйну наявнiсть лiквiдностi, достатньої для погашення своїх зобов'язань у 

встановленi строки без понесення надмiрних збиткiв та без загрози для репутацiї Групи.  

 

Група проводить постiйний монiторинг рiвня лiквiдностi на основi аналiзу показникiв 

платоспроможностi (лiквiдностi) Групи. 



 

Також Групою проведено аналiз наявної iнформацiї щодо можливих подiй та умов, якi можуть 

спричинити значне зниження рiвня лiквiдностi Групи у майбутньому. В ходi проведеного 

аналiзу Групою не встановлено жодних суттєвих подiй, обставин та умов, якi б могли свiдчити 

про можливе iстотне погiршення рiвня лiквiдностi Групи у майбутньому.  

 

Отже, у звiтному перiодi ризик лiквiдностi, на який наражається Група, знаходиться на 

прийнятному рiвнi та суттєво не впливає на фiнансовий результат дiяльностi Групи. 

 

 

 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, 

включають: 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

готiвковi грошовi кошти в нацiональнiй валютi, тис. грн. - 10 

 

поточнi рахунки в банках в нацiональнiй валютi, тис. грн. 2 532 4 557 

 

Всього грошовi кошти та їх еквiваленти, тис. грн. 2 532 4 567 

 

 

 

Грошовi коштi та їх еквiваленти вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з 

використанням методу ефективної ставки проценту. Оскiльки наслiдки дисконтування не 

iстотнi, Група не здiйснювала дисконтування вартостi даних фiнансових активiв. 

 

 

 

 

 

Власний капiтал 

 

 

 

Компоненти власного капiталу: 

 

- Акцiонерний капiтал  

 

- Емiсiйний дохiд 

 

- Iншi резерви капiталу (iншi сукупнi прибутки) 



 

- Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток 

 

 

 

Акцiонерний капiтал 

 

 

 

Акцiонерний капiтал включає: 

 

- Статутний капiтал  

 

- Витрати на випуск власних акцiй  

 

- Несплачений капiтал  

 

- Вилучений капiтал  

 

 

 

Статутний капiтал 

 

 

 

Товариство засновано на пiдставi рiшення Регiонального вiддiлення фонду державного майна 

України по Черкаськiй областi вiд 05.02.1997 року № 669-АТ шляхом перетворення Державного 

пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Уманьгаз" у Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Уманьгаз" на пiдставi Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення прав 

громадян на використання приватизацiйних майнових сертифiкатiв" вiд 26 листопада 1994 року 

№ 699/94. 

 

Статут Товариства зареєстровано виконавчим комiтетом Уманської мiської ради 25.05.2011 року 

номер запису 10251050011000297. 

 

 

 

Згiдно Статуту Товариства, статутний капiтал станом на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. 

дорiвнює 388 тис. грн., що складає 1 550 800 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 

грн. кожна. 

 

 

 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 26.08.2010 р.), в 2010 роцi 

Товариством переведено акцiї в без документарну форму випуску. Випуск акцiй в без 

документарнiй формi зареєстровано Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї 

по цiнним паперам та фондовому ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 

101/23/01/2010 вiд 05.10.2010 р. 

 

Глобальний сертифiкат № 101/23/01/2010 вiд 23.11.2010 р. депоновано в ПАТ "Нацiональний 

депозитарiй України" 25.11.2010 р. 



 

 

 

Зберiгачем акцiй Товариства є ПАТ "Банк "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (договiр № Е-50 вiд  

 

01.07.2014 р.). 

 

 

 

 

 

Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв ПАТ "Уманьгаз" вiд 23.03.2017 р. 

№ 133155зв, складеного депозитарiєм ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 

14.03.2017 р., акцiонерами, якi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв акцiй, є наступнi: 

 

 

 

Найменування юридичної або фiзичної особи Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ/ код IНН

 Мiсце знаходження Кiлькiсть акцiй (штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у 

вiдсотках) 

 

     

 

Болбас Володимир Григорович 2328805771 02154, м. Київ, вул.  Ентузiастiв, 29/2, кв. 56

 343 266 22,1348 

 

Назаренко Сергiй Леонiдович 2342506597 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська,131, кв. 

118 343 397 22,1432 

 

Боголєпов Денис В'ячеславович 2578206839 03115, м. Київ, вул.  Депутатська, 6, кв. 270

 319 765 20,6194 

 

ПАТ НАК "Нафтогаз України" 20077720 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6

 387 701 25,0001 

 

Всього: 1 394 129 89,8975 

 

 

 

Окрiм того, згiдно даного реєстру, акцiонером ПАТ "Уманьгаз", власником 126 770 акцiй 

(8,2390 %) є ТОВ IК "Фiнлекс-Iнвест", код ЄДРПОУ 20036655, адреса: 01011 м. Київ, вул. 

Московська, 46/2, 17 поверх, офiс 9).  

 

 

 

 

 

Витрати на випуск власних акцiй 

 

 

 



Витратами на випуск власних акцiй визнаються такi види витрат, якi безпосередньо вiдносяться 

до емiсiї акцiй i яких, iнакше, не можна було б уникнути, наприклад: 

 

- пiдготовка проспекту емiсiї;  

 

- витрати по оплатi юридичних, i iнших професiйних послуг;  

 

- iншi витрати на органiзацiю випуску акцiй. 

 

 

 

Витрати на випуск акцiй враховуються в капiталi. Якщо випуск акцiй визнаний таким, що не 

вiдбувся, то подiбнi витрати списуються як витрати вiдповiдного перiоду. У складi витрат на 

випуск акцiй не враховуються:   

 

- будь-якi витрати, якщо вони не пов'язанi з первинним випуском цiнних паперiв, зокрема, 

будь-якi витрати, пов'язанi з продажем акцiй, викуплених у акцiонерiв;  

 

- оплата працi власних працiвникiв Групи, що брали участь в розмiщеннi. 

 

 

 

У 2016 роцi випуск власних акцiй Групою не проводився. 

 

 

 

Несплачений капiтал  

 

 

 

Несплачений капiтал являє собою несплачену акцiонерами частину статутного капiталу. 

Несплачена акцiонерами частина статутного капiталу вiдображається як зменшення власного 

капiталу. 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. статутний капiтал Товариства сплачений повнiстю, 

сума несплаченого капiталу вiдсутня. 

 

 

 

Вилучений капiтал 

 

 

 

Сума вилученого капiталу представляє собою суму викуплених власних акцiй та враховується 

як зменшення власного капiталу. 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року у Товариства вiдсутнiй вилучений капiтал. 



 

 

 

Емiсiйний дохiд 

 

 

 

Емiсiйний дохiд являє собою перевищення внескiв учасникiв (суми, одержаної вiд емiсiї акцiй) 

над статутним капiталом (номiнальною вартiстю акцiй), або вартiсть активiв, переданих 

власниками в рахунок майбутньої емiсiї акцiй. 

 

Станом на 01.01.2016 року та на 31.12.2016 року у Товариства вiдсутнiй емiсiйний дохiд. 

 

 

 

Iншi резерви капiталу (iншi сукупнi прибутки) 

 

 

 

Iншi резерви капiталу (iншi сукупнi прибутки) включають: 

 

- резерв додаткового капiталу; 

 

- резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в 

придбання (створення) основних засобiв; 

 

- iншi резерви капiталу. 

 

 

 

Резерв додаткового капiталу 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Резерв додаткового капiталу, тис. грн. 46 234 44 030 

 

 

 

У складi резерву додаткового капiталу вiдображена вартiсть отриманого Групою з метою 

ведення господарської дiяльностi державного та комунального майна, яке використовується для 

забезпечення транспортування, зберiгання та розподiлу природного газу - об'єкти 

газорозподiльних мереж i споруди на них (ГРП, ШРП, СКЗ) (Газопроводи). 

 

 

 

Сума зменшення балансової вартостi Газопроводiв, вартiсть яких первiсно була вiдображена у 

складi додаткового капiталу, зменшує суму, акумульовану у власному капiталi у складi резерву 

додаткового капiталу. 

 



 

 

Починаючи з 01.01.2014 р., Група щомiсячно зменшує суму додаткового капiталу на суму 

амортизацiї Газопроводiв з одночасним визнанням цiєї суми у складi доходiв. 

 

 

 

Резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в 

придбання (створення) основних засобiв 

 

 

 

Сума збiльшення балансової вартостi необоротних активiв в результатi переоцiнки  (дооцiнка) 

визнається в iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi у складi резерву 

переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та капiтальних iнвестицiй в придбання 

(створення) основних засобiв. 

 

 

 

Сума зменшення балансової вартостi необоротних активiв в результатi переоцiнки (уцiнка) 

визнається в прибутку чи збитку.  

 

У разi припинення визнання необоротних активiв на вiдповiдну суму попередньо визнаної 

дооцiнки зменшується резерв переоцiнки основних засобiв, капiтального будiвництва та 

капiтальних iнвестицiй в придбання (створення) основних засобiв та збiльшується 

нерозподiлений прибуток. 

 

 

 

 

 

 

 

Iншi резерви капiталу 

 

 

 

У складi iнших резервiв капiталу вiдображається вартiсть сформованого Товариством, згiдно 

Статуту, iншого резервного капiталу. Iнший резервний капiтал створюється для покриття 

збиткiв Товариства. 

 

 

 

Товариство формує iнший резервний капiтал у розмiрi 15 вiдсоткiв статутного капiталу. Iнший 

резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку Групи або за 

рахунок нерозподiленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розмiру iншого 

резервного капiталу, розмiр щорiчних вiдрахувань не може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми 

чистого прибутку Групи за рiк. 

 

 

 



Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Iншi резерви капiталу, тис. грн. 370 370 

 

 

 

 

 

 

 

Нерозподiлений прибуток/непокритий збиток 

 

 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим пiдсумком шляхом 

додавання чистого фiнансового результату дiяльностi Групи за поточний перiод до 

нерозподiленого прибутку (непокритого збутку) минулих рокiв за вирахуванням розподiлу 

даного прибутку. 

 

 

 

Виплата дивiдендiв 

 

 

 

Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства вiдображається як вiдрахування з нерозподiленого 

прибутку. Дивiденди визнаються як зобов'язання в тому перiодi, коли вони були затвердженi 

загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

 

За звiтний перiод Товариством не здiйснювалася виплата дивiдендiв. 

 

 

 

На кiнець 2016 року власний капiтал Товариства збiльшився на 5 050 тис. грн. i станом на 

31.12.2016 року складає 44 160 тис. грн. Збiльшення власного капiталу вiдбулося за рахунок 

отримання Групою у звiтному перiодi прибуткiв. 

 

 

 

 

 

Резерви (забезпечення) 

 

 

 

Облiковою полiтикою Групи передбачено створення наступних резервiв (забезпечень) для 

вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв: 

 

- резерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на виплату 



вiдпусток працiвникам; 

 

- iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв). 

 

 

 

 

 

Резерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на виплату вiдпусток 

працiвникам 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2015 р. Сума, станом на 31.12.2015 р. 

 

Поточнi забезпечення, тис. грн. 344 311 

 

 

 

 

 

Сума забезпечень визначається щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати 

працiвникам i вiдсотку, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до 

загального планового фонду оплати працi.  

 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створюється з урахуванням сум обов'язкових 

вiдрахувань (внескiв) на соцiальнi заходи та забезпечення на матерiальне заохочення.  

 

Забезпечення використовується для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно 

було створене.  

 

 

 

Iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв)   

 

 

 

Iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв) створюються тодi, коли виникають 

пiдстави для їхнього створення згiдно, а саме: 

 

- Група має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; 

 

- ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним 

для i виконання зобов'язання; 

 

- можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

 

Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для 

погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. 

 

 



 

Для отримання найкращої оцiнки забезпечення Група враховує ризики та невизначеностi, якi 

неминуче пов'язанi з багатьма подiями та обставинами. 

 

У випадках, коли вплив вартостi грошей у часi суттєвий, сума забезпечення має бути 

теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення зобов'язання.  

 

Нарахування резерву (забезпечення) вiдображається як збiльшення зобов'язання по резерву з 

одночасним визнанням витрат. 

 

 

 

Групою проведено аналiз наявностi обставин, iснування яких спричинило б необхiднiсть 

створення iнших резервiв (забезпечень майбутнiх витрат i платежiв) за результатами якого 

встановлено, що об?рунтованi пiдстави для створення iнших резервiв (забезпечень) вiдсутнi. 

 

 

 

 

 

Поточнi зобов'язання 

 

 

 

Група вiдображає у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi фiнансовi та нефiнансовi поточнi 

зобов'язання. 

 

 

 

 

 

Фiнансовi поточнi зобов'язання 

 

 

 

Кредиторська заборгованiсть, яка є фiнансовим зобов'язанням, первiсно визнається за цiною 

операцiї, а пiсля первiсного визнання враховується за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

 

 

Первiсна вартiсть отриманих банкiвських кредитiв приймається рiвнiй фактично отриманих 

грошових коштiв i витрат, пов'язаних з безпосереднiм отриманням таких кредитiв. 

 

Кредити пiдлягають облiку на кожну наступну звiтну дату за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

 

 

 

Амортизована вартiсть є поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, 

дисконтованих з використанням ринкової ставки вiдсотка. Рiзниця мiж первiсною сумою 



заборгованостi i її дисконтованою вартiстю є сумою амортизацiї. 

 

Вказана сума амортизацiї пiдлягає списанню на рахунки облiку фiнансових прибуткiв або витрат 

впродовж усього перiоду погашення заборгованостi. 

 

 

 

Оскiльки рiзниця мiж первiсною сумою заборгованостi та її дисконтованою вартiстю є 

несуттєвою, Група не вiдображала перерахунок амортизованої вартостi iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною 

вартiстю. 

 

 

 

Нефiнансовi поточнi зобов'язання 

 

 

 

Поточнi зобов'язання, якi не є фiнансовими зобов'язаннями, первiсно визнаються за цiною 

операцiї. 

 

 

 

Класифiкацiя у фiнансовiй звiтностi 

 

 

 

Поточнi зобов'язання, що вiдображенi у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi, включають: 

 

- короткостроковi кредити банкiв; 

 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки); 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом;  

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування; 

 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi; 

 

- iншi поточнi зобов'язання. 

 

 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

 



 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, тис. грн. 341 458 

 

 

 

У складi кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги облiковується заборгованiсть 

Групи за придбання основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, робiт та послуг для 

ведення господарської дiяльностi, а саме: паливно-мастильних матерiалiв, електроенергiї, 

iнструментiв та iнвентарю, спецодягу та спецхарчування, запасних частин для ремонту 

автомобiльного транспорту Групи, послуги банкiв з приймання платежiв вiд населення за 

постачання природного газу тощо. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки) 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнi розрахунки), тис. 

грн. 25 499 126 313 

 

 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками з пов'язаними сторонами (внутрiшнiх 

розрахункiв) приведено в роздiлi "Пов'язанi сторони" цих примiток. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом  

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом, тис. грн.. 1 568 443 

 

 

 

У статтi поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом облiковується заборгованiсть Групи 

по сплатi окремих видiв податкiв та зборiв, встановлених Податковим кодексом України, а саме: 

податку на доходи фiзичних осiб, податку на прибуток пiдприємства, податку на додану 

вартiсть, плати за землю тощо. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв  



 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв, тис. грн. 51 688 64 554 

 

 

 

У складi поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв облiковується 

заборгованiсть Групи за авансами, отриманими вiд кiнцевих споживачiв на поставку природного 

газу, послуги з постачання та транспортування природного газу розподiльними трубопроводами, 

на поставку скрапленого газу, а також заборгованiсть за авансами, отриманими Групою по iншiй 

дiяльностi, а саме: надання послуг по газифiкацiї, ремонтнi роботи та обслуговування 

газопроводiв, ремонт та обслуговування газового обладнання, виготовлення проектiв та 

виконання робiт з пiдготовки технiчної документацiї по газифiкацiї об'єктiв тощо. 

 

Основними категорiями споживачiв, що перераховують Групi аванси на постачання товарiв, 

робiт, послуг є наступнi: 

 

- населення; 

 

- промисловi установи та органiзацiї; 

 

- комунально-побутовi органiзацiї; 

 

- бюджетнi установи та органiзацiї; 

 

- релiгiйнi органiзацiї та культовi споруди. 

 

 

 

Найбiльша сума поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв доводиться на 

заборгованiсть по розрахункам за послуги з постачання та транспортування природного газу з 

населенням. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками, тис. грн. 463 463 

 

 

 

У данiй статтi балансу вiдображена заборгованiсть Групи по сплатi нарахованих акцiонерам 

дивiдендiв. 

 



 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування  

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування, тис. грн. 429 269 

 

 

 

У данiй статтi консолiдованого балансу вiдображена заборгованiсть Групи по сплатi єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань за розрахунками зi страхування приведено в роздiлi 

"Виплати працiвникам" цих примiток. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi, тис. грн. 1 029 954 

 

 

 

У статтi консолiдованого балансу "Поточнi зобов'язання по оплатi працi" вiдображена 

заборгованiсть Групи по розрахункам з працiвниками по заробiтнiй платi та iншим виплатам, 

передбаченим законодавством та колективним договором. 

 

Детальнiше щодо поточних зобов'язань по оплатi працi приведено в роздiлi "Виплати 

працiвникам" цих примiток. 

 

 

 

Iншi поточнi зобов'язання. 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Iншi поточнi зобов'язання, тис. грн. 3 439 5 846 

 

 

 

У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть Групи перед пiдзвiтними 

особами, заборгованiсть по виконавчим листам працiвникiв, заборгованiсть перед фiзичними 



особами, якi виконують роботи та надають послуги, згiдно договорiв цивiльно-правового 

характеру, заборгованiсть по нарахованим штрафам, пенi, неустойкам. 

 

 

 

Також у вказанiй статтi вiдображенi суми податкового зобов'язання, якi виникають у зв'язку з 

застосуванням Групою касового методу облiку розрахункiв з податку на додану вартiсть, що 

передбачено пп. 14.1.266 п. 14.1 ст. 14 та п. 187.10 ст. 187 Податкового кодексу України. 

 

Касовий метод для цiлей оподаткування згiдно з роздiлом V ПКУ - метод податкового облiку, за 

яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) 

коштiв на банкiвський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання iнших видiв 

компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) ним товарiв (послуг), а 

дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштiв з 

банкiвського рахунку (видачi з каси) платника податку або дата надання iнших видiв 

компенсацiй вартостi поставлених (або тих, що пiдлягають поставцi) йому товарiв (послуг). 

 

 

 

 

 

Виплати працiвникам 

 

 

 

Середня кiлькiсть працiвникiв Групи - 337 осiб. 

 

 

 

Виплати працiвникам, що надаються Групою, та умови їх надання встановленi Колективним 

договором та законодавством України. 

 

 

 

Виплати працiвникам включають суми, якi пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 

закiнчення перiоду: 

 

1) короткостроковi виплати працiвникам, такi як: 

 

 - заробiтна плата; 

 

 - внески на соцiальне забезпечення;  

 

 - доплати та надбавки до тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв; 

 

 - оплаченi щорiчнi вiдпустки; 

 

 - оплата тимчасової непрацездатностi; 

 

 - премiї та заохочення; 

 



 - матерiальна допомога; 

 

 - негрошовi пiльги працiвникам (такi, як медичне обслуговування, надання житла, 

 

   автомобiлiв, а також надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг); 

 

 - виплати при звiльненнi; 

 

- iншi короткостроковi виплати. 

 

  

 

2) довгостроковi виплати працiвникам - колективним договором не встановлено. 

 

 

 

У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи вiдображенi наступнi поточнi зобов'язання 

стосовно виплат працiвникам: 

 

 

 

Показник Сума, станом на 01.01.2016 р. Сума, станом на 31.12.2016 р. 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi, тис. грн. 1 029 954 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками за страхуванням, тис. грн. 429 269 

 

 

 

 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 

 

 

 

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород працiвникам 

дисконтування не застосовується, i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 

працiвниками своїх трудових обов'язкiв.  

 

Щодо сум накопичуваних компенсацiй за вiдсутнiсть Групою визнається зобов'язання. 

 

Накопичення компенсацiй за вiдсутнiсть здiйснюється на: 

 

- щорiчнi вiдпустки (передбаченi Законом України "Про вiдпустки");  

 

- компенсацiю за невикористанi вiдпустки.    

 

На вiдсутнiсть з iнших причин (хвороба та нетривала непрацездатнiсть, декретнi вiдпустки для 

батька або матерi  тощо) накопичення не здiйснюються. 



 

 

 

Iнформацiя щодо виплат фiзичним особам, якi є пов'язаними сторонами Групи, наведена у 

роздiлi "Пов'язанi сторони" цих Примiток. 

 

 

 

Поточнi зобов'язання за розрахунками за страхуванням 

 

 

 

У данiй статтi консолiдованого балансу вiдображена заборгованiсть Групи по сплатi єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.  

 

Вказаний внесок є консолiдованим страховим внеском, збiр якого здiйснюється до системи 

загальнообов'язкового державного соцiального страхування в обов'язковому порядку та на 

регулярнiй основi з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав 

застрахованих осiб та членiв їхнiх сiмей на отримання страхових виплат (послуг) за дiючими 

видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування. 

 

 

 

Єдиний внесок, який нараховується та сплачується Групою, визначається в розмiрi вiд 8,41 до 22 

вiдсоткiв, вiдповiдно до виду виплат.  

 

 

 

 

 

Пов'язанi сторони 

 

 

 

Пов'язаними сторонами визначенi Групою наступнi категорiї осiб:  

 

- пiдприємства, якi перебувають пiд контролем або суттєвим впливом iнших осiб (зокрема, 

вiдносини материнського (холдингового) i його дочiрнiх пiдприємств; спiльного пiдприємства i 

контрольних учасникiв спiльної дiяльностi; пiдприємства-iнвестора i його асоцiйованих 

пiдприємств);  

 

- пiдприємства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над 

Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такої 

фiзичної особи (зокрема, вiдносини пiдприємства i його керiвника та iнших осiб, якi належать до 

провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, а також близьких членiв родини таких 

осiб).  

 

 

 

 

 



Iнформацiя щодо залишкiв заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

  

 

Показник Первiсна вартiсть станом на 01.01.2016 р., тис. грн. Первiсна вартiсть станом 

на 31.12.2016 р., тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв, тис. грн. 1 937 309 

 

Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв, тис. грн. 25 449 126 313 

 

  

 

Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 

 

  

 

Найменування пов'язаних сторiн Первiсна вартiсть станом на 01.01.2016 р., тис. грн.

 Первiсна вартiсть станом на 31.12.2016 р., тис. грн. 

 

1. ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 1 879 - 

 

2. ДК "Укргазвидобування" ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" 6

 7 

 

3. ГПУ "Полтавагазвидобування" - - 

 

4. ГПУ "Шебелинкагазвидобування" 3 - 

 

5. ДАТ "Укрспецтрансгаз" - 3 

 

6. ПАТ "Укртрансгаз" 49 299 

 

Всього дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв, тис. грн. 1 937 309 

 

  

 

Поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв 

 

  

 

Найменування пов'язаних сторiн Станом на 01.01.2016 р., тис. грн. Станом на 31.12.2016 р., 

тис. грн. 

 

НАК "Нафтогаз України" 19 723 124 831 

 

ПАТ"Укртрансгаз" 5 776 1 482 

 

Всього поточнi зобов'язання iз внутрiшнiх розрахункiв, тис. грн. 25 499 126 313 

 

  



 

У звiтному перiодi ПАТ "НАК "Нафтогаз України" здiйснювало поставку природного газу на 

користь Групи, для подальшого його продажу рiзним категорiям споживачiв по окремим 

договорам, а також для власних потреб та на виробничо-технологiчнi втрати. 

 

ПАТ "Укртрансгаз" надавало Групi послуги з транспортування природного газу магiстральними 

трубопроводами для потреб рiзних категорiй споживачiв по окремим договорам. 

 

Поставку скрапленого газу на користь Групи у звiтному перiодi здiйснювало ДК 

"Укргазвидобування" ПАТ "НАК "Нафтогаз України". 

 

 

 

Загальний обсяг отриманих Групою вiд пов'язаних сторiн товарiв та послуг у звiтному перiодi 

складає 353 101 тис. грн. з урахуванням ПДВ. Обсяг сплачених Групою у звiтному перiодi 

грошових коштiв за поставленi товари та послуги складає 247 994 тис. грн. з урахуванням ПДВ. 

 

 

 

Умови здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами  

 

 

 

Операцiї з пов'язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що 

домiнують в операцiях мiж незалежними та обiзнаними сторонами. 

 

 

 

Оцiнка заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами  

 

 

 

Заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами первiсно визнається за цiною операцiї. 

 

Подальша оцiнка заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю з використанням 

методу ефективної ставки проценту. 

 

Оскiльки у звiтному перiодi рiзниця мiж первiсно сумою заборгованостi та її дисконтованою 

вартiстю є несуттєвою, Група не здiйснювало перерахунок амортизованої вартостi iз 

застосуванням методу ефективної ставки проценту та визнало заборгованiсть у фiнансовiй 

звiтностi за первiсною вартiстю. 

 

 

 

 

 

Знецiнення дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами є суттєвою окремо, тому 



резерв на знецiнення такої дебiторської заборгованостi нараховується Групою по кожному 

контрагенту окремо, в розрiзi договорiв, або у розрiзi виду заборгованостi. 

 

Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами 

протягом 2016 р. Групою не нараховувався, у зв'язку з погашенням основної суми боргу в 

звiтному перiодi та вiдсутнiстю обставин для виникнення суджень про непогашення iснуючої 

поточної заборгованостi.  

 

 

 

Безнадiйна заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами 

 

  

 

Протягом звiтного перiоду Групою не проводилося списання безнадiйної дебiторської та 

кредиторської заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами. 

 

 

 

 

 

Iнформацiя щодо компенсацiї провiдному управлiнському персоналу 

 

 

 

Загальна сума компенсацiї провiдному управлiнському персоналу, нарахованої за 2016 рiк, в 

тому числi дивiденди, становить 1 113 тис. грн., в тому числi: 

 

- головi та членам правлiння - 886 тис. грн.; 

 

- членам наглядової ради - 227 тис. грн..; 

 

Усi вищезазначенi виплати носять короткостроковий характер. 

 

 

 

Заборгованiсть по винагородi провiдному управлiнському персоналу станом на 31.12.2016 р. 

становить: 

 

- головi та членам правлiння - 78 тис. грн.; 

 

- членам наглядової ради - 19 тис. грн. 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок минулих перiодiв та коригування фiнансової звiтностi.  

 

 

 



При виявленнi суттєвих помилок попереднього перiоду Група виправляє ретроспективно в 

першому комплектi фiнансової звiтностi, затвердженому до випуску пiсля виявлення помилок 

шляхом:  

 

- перерахунку порiвняльних сум за той попереднiй представлений перiод, в якому була 

допущена вiдповiдна помилка; 

 

- коли помилка сталася до самого раннього з представлених попереднiх перiодiв - шляхом 

перерахунку вхiдних залишкiв активiв, зобов'язань i власного капiталу за найбiльш раннiй з 

представлених попереднiх перiодiв. 

 

Суттєва помилка попереднього перiоду виправляється шляхом ретроспективного перерахунку, 

за винятком тих випадкiв, коли практично неможливо визначити або вплив цiєї помилки на 

конкретний перiод, або її кумулятивний вплив. 

 

 

 

На початок звiтного перiоду Групою виявлено арифметичну помилку у сумi резерву сумнiвних 

боргiв, яка пiдлягає коригуванню, та була вiдкоригована. 

 

 

 

Суми виправлення та статтi фiнансових звiтiв, на якi вони впливають: 

 

 

 

Стаття Балансу (звiту про фiнансовий стан) Сума, станом на 31.12.2015 р. (до виправлення 

помилок/коригування), тис. грн. Сума помилки/коригування, 

 

тис. грн. Сума, станом на 01.01.2016р. (пiсля виправлення помилок/коригування), тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 68 980 - 2 834 66 146 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - 8 747 761 - 7 986  

 

Поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 55 283 - 3 595 51 688 

 

 

 

В фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк вказанi коригування були вiдображеннi шляхом коригування 

залишкiв вiдповiдних активiв, зобов'язань, непокритого збитку на початок звiтного перiоду, 

тобто 01.01.2016 р. 

 

 

 

 

 

Подiї пiсля звiтного перiоду 

 

 

 



Група проводить аналiз на наявнiсть двох типiв подiй пiсля звiтного перiоду:  

 

- подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду (подiї, що 

корегуються, пiсля звiтного перiоду);  

 

- подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не вимагають 

коригування пiсля звiтного перiоду, а потребують розкриття у фiнансовiй звiтностi). 

 

 

 

Група коригує суми, що визнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiї пiсля дати 

балансу, та визнає суми, що не були вiдображенi у звiтностi на дату балансу з певних причин. 

 

 

 

Група не коригує суми, визнанi в його консолiдованiй фiнансовiй звiтностi для вiдображення 

подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду. 

 

 

 

Подiї, якi свiдчать про умови, що iснують на дату закiнчення звiтного перiоду.  

 

 

 

Станом на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення консолiдованої 

фiнансової звiтностi, подiй пiсля звiтного перiоду, якi свiдчили б про умови, що iснують на дату 

закiнчення звiтного перiоду та iнформацiя щодо яких є суттєвою, у Групи не було. 

 

 

 

Подiї, якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного перiоду. 

 

 

 

Станом на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення консолiдованої 

фiнансової звiтностi, подiй пiсля звiтного перiоду, якi свiдчили б про умови, що виникли пiсля 

звiтного перiоду, у Групи не було. 

 

 

 

 

 

Умовнi активи та умовнi зобов'язання  

 

 

 

 

 

Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про нього розкривається, 

коли надходження економiчних вигiд вiд його використання є ймовiрним. Умовнi активи 

оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у фiнансовiй звiтностi. 



Якщо з'являється цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних вигiд, актив i пов'язаний з 

ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вiдбувається змiна.  

 

 

 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них 

розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є 

вiддаленою. Умовнi зобов'язання  регулярно оцiнюються, щоб визначити, чи стало ймовiрним 

вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Якщо стає ймовiрним, що вибуття 

майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для статтi, яка ранiше розглядалася як умовне 

зобов'язання, визнається забезпечення  у фiнансовiй звiтностi за той перiод, у якому 

вiдбувається змiна ймовiрностi (за винятком надзвичайно рiдкiсних обставин, за яких не можна 

зробити достовiрної наближеної оцiнки). 

 

 

 

Умовнi активи 

 

 

 

Станом на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення фiнансової 

звiтностi Група має наступний умовний актив: 

 

- 08 серпня 2016 р. ПАТ "Уманьгаз" звернулося до господарського суду Черкаської областi з 

адмiнiстративним позовом до Державного навчального закладу "Уманський професiйний 

аграрний лiцей" (м. Умань) про стягнення коштiв на користь позивача 957 грн. 69 коп. 3% 

рiчних, 5 249 грн. 98 коп. пенi та 15 877 грн. 97 коп. втрат внаслiдок iнфляцiї за невиконання 

грошових зобов'язань: 

 

по договору на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 03.03.2014 р. № 78/14-

Б; 

 

по договору на постачання природного газу за регульованим тарифом вiд 05.01.2015 р. № 88/15-

Б.  

 

А також сплати судового збору у розмiрi 1 378,00 грн. 

 

Рiшенням Господарського суду Черкаської областi вiд 15.11.2016 р. по справi № 925/911/16 

позовнi вимоги задоволенi повнiстю.  

 

06.12.2016 р. вiдповiдачем подано до Київського апеляцiйного господарського суду апеляцiйну 

скаргу.  

 

09.02.2017 р. Київським апеляцiйним господарським судом прийнята апеляцiйна скарга до 

провадження та на момент схвалення керiвництвом до оприлюднення фiнансової звiтностi 

знаходиться на розглядi. 

 

 

 

 

 



Умовнi зобов'язання 

 

 

 

Станом на 31.12.2016 р. та на дату схвалення керiвництвом до оприлюднення фiнансової 

звiтностi Група має наступне умовне зобов'язання: 

 

- 19 серпня 2016 р. за позовом ПАТ "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" до 

ТОВ "Уманьгаз Збут" про стягнення з вiдповiдача 1 131 372,04 грн., зокрема 195  208,54 грн. 

втрат вiд iнфляцiйних процесiв у зв'язку iз простроченням  сплати боргу за природний газ, 

отриманий вiдповiдачем протягом липня-грудня 2015 року  вiдповiдно до договору № 15-829 -Н 

на купiвлю - продаж природного газу вiд 30 червня 2015 року, 3% рiчних в сумi 55  983,39 грн. 

та  880  180,11 грн. пенi.  

 

А також 16 970 грн.  58 коп. витрат на сплату судового збору. 

 

29 вересня 2016 р. рiшенням Господарського суду Черкаської областi позов ПАТ "Нацiональна 

акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" було повнiстю задоволено.  

 

17 жовтня 2016 р. Товариством була подана до Київського апеляцiйного господарського суду 

апеляцiйна скарга, проте постановою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 20 

грудня 2016 р. зазначену скаргу Товариства вирiшено залишити без задоволення, а рiшення 

Господарського суду Черкаської областi  вiд 29.09.2016 у справi № 927/967/16 - без змiн.  

 

16 лютого 2017 р. вiдповiдачем подано до Вищого господарського суду України касацiйну 

скаргу. 16 березня 2017 р. Вищий господарський суд винiс постанову, якою касацiйну скаргу 

ТОВ "Уманьгаз Збут" задовольнив частково, постанову Київського апеляцiйного господарського 

суду вiд 20.12.2016 р. та рiшення Господарського суду Черкаської областi вiд 29.09.2016 р. 

скасував, справу направив на новий розгляд до господарського суду Черкаської областi. 

 

 

 

 

 

Доходи 

 

  

 

Класифiкацiя доходiв Групи 

 

 

 

Група класифiкує доходи за наступними групами: 

 

 

 

1). Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 

 

1.1). Дохiд вiд реалiзацiї товарiв, в т.ч. вiд реалiзацiї: 

 

      - природного газу 



 

      - скрапленого газу 

 

      - iнших товарiв непродовольчої групи 

 

1.2). Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг всього, у т.ч. вiд: 

 

      - транспортування газу 

 

      -поставки газу 

 

      -будiвельно-монтажних робiт i послуг 

 

      -iнших робiт i послуг 

 

2). Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 

 

      -дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 

 

      -дохiд вiд операцiйної оренди активiв 

 

      -дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi та iн. санкцiй 

 

      -доходи, отриманi за рахунок вiдшкодування вартостi ранiше списаних активiв або 

надходження боргiв, ранiше списаних як безнадiйнi 

 

      -доходи вiд списання кредиторської заборгованостi 

 

      -iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 

 

3). Дохiд вiд участi в капiталi 

 

4). Iншi фiнансовi доходи, в т.ч.: 

 

      - отриманi вiдсотки 

 

      - iншi доходи вiд фiнансових операцiй 

 

5). Iншi доходи, в т.ч.: 

 

      -дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 

 

      -дохiд вiд отриманих активiв 

 

      -iншi доходи вiд основної дiяльностi 

 

 

 

Оцiнка та визнання доходу 

 

 



 

Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає 

отриманню. 

 

Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж Групою та 

покупцем або користувачем активу, та оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої 

компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, що 

надається Групою. 

 

 

 

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

економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю.  

 

 

 

Дохiд вiд продажу товарiв  

 

 

 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

 

- Групою передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; 

 

- за Групою не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як 

правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами; 

 

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

 

- ймовiрно, що до Групи надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та 

 

- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

 

 

 

Дохiд вiд продажу робiт, послуг 

 

 

 

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

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

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

попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: 

 

- можна достовiрно оцiнити суму доходу; 

 

- є ймовiрнiсть надходження до Групи економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; 

 

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

 

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



завершення. 

 

 

 

Групою за 2016 рiк вiдображено чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) в сумi 348 617 тис. грн. 

 

У складi чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у звiтному 

перiодi вiдображенi наступнi види доходiв: 

 

- доходи вiд реалiзацiї природного газу в сумi 283 720 тис. грн.; 

 

- доходи вiд постачання  та транспортування природного газу в сумi 60 426 тис. грн.; 

 

- доходи вiд реалiзацiї скрапленого газу в сумi 1 101 тис. грн.; 

 

- доходи вiд iншої дiяльностi в сумi 3 370 тис. грн. 

 

 

 

Iншi операцiйнi доходи 

 

 

 

У звiтному перiодi Групою вiдображено iншi операцiйнi доходи на загальну суму 392 тис. грн. 

 

До iнших операцiйних доходiв Групи вiдносяться переважно наступнi види доходiв: 

 

- дохiд вiд отриманих штрафiв, пенi та iнших санкцiй в сумi 115 тис. грн.; 

 

- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi в сумi 277 тис. грн. Переважно, це отриманi вiдсотки по 

залишкам на рахунках в банках. 

 

 

 

Витрати 

 

 

 

Класифiкацiя витрат Групи 

 

 

 

Група класифiкує витрати за наступними групами: 

 

 

 

1). Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 

 

1.1). Собiвартiсть реалiзованих товарiв, у т.ч.: 

 



 - природного газу 

 

 - скрапленого газу 

 

 - iнших товарiв непродовольчої групи 

 

1.2). Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг, в т.ч.: 

 

 - транспортування газу 

 

 - постачання газу 

 

 - будiвельно-монтажних робiт 

 

 - iнших робiт i послуг 

 

2). Адмiнiстративнi витрати 

 

3). Витрати на збут  

 

4). Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.: 

 

       - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 

 

       - сумнiвнi та безнадiйнi борги 

 

       - визнанi штрафи, пенi, неустойки 

 

       - iншi витрати операцiйної дiяльностi 

 

5). Фiнансовi витрати 

 

6). Iншi витрати, у т.ч.: 

 

      - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 

 

      - списання необоротних активiв 

 

      - iншi витрати вiд звичайної дiяльностi. 

 

 

 

 

 

Оцiнка та визнання витрат 

 

 

 

Витрати визнаються Групою при виконаннi таких умов: 

 

 - сума витрат може бути достовiрно оцiнена; 



 

 - у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу або 

збiльшенням зобов'язань. 

 

 

 

Витрати визнаються Групою у тому звiтному перiодi, в якому визнано доходи, для отримання 

яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат). 

 

 

 

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi 

витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

 

 

 

Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то 

витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi 

амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. 

 

 

 

Витрати приймаються до облiку в сумi, що дорiвнює величинi проведеної оплати в грошовiй чи 

iншiй формi або величинi визнаної кредиторської заборгованостi. Величина оплати або 

кредиторської заборгованостi визначається виходячи з договiрної цiни та iнших умов, 

узгоджених постачальником i покупцем у договорi купiвлi-продажу товарiв, робiт, послуг. 

 

 

 

Якщо цiна не може бути встановлена з умов договору та/або оплата проводиться негрошовими 

коштами, то витрати оцiнюються за справедливою вартiстю. 

 

 

 

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати: 

 

 - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншим аналогiчними договорами на 

користь комiтента, принципала тощо; 

 

 - попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг; 

 

 - iншi зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, якi не вiдповiдають вищевказаним 

ознаками визнання витрат; 

 

 - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу. 

 

 

 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

 

 



 

Собiвартiсть реалiзованої Групою продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 2016 рiк становить 335 

405 тис. грн., за 2015 рiк - 194 372 тис. грн. 

 

До складу собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдносяться: 

 

 

 

Види витрат За 2016 рiк, тис. грн. За 2015 рiк, тис. грн. 

 

Собiвартiсть реалiзованого природного газу 285 433 162 535 

 

Собiвартiсть постачання та транспортування природного газу 46 123 26 923 

 

Собiвартiсть скрапленого газу 1 249 1 520 

 

Собiвартiсть iнших робiт, послуг 2 600 3 394 

 

Всього  335 405 194 372 

 

 

 

Адмiнiстративнi витрати 

 

 

 

За аналiзований перiод адмiнiстративнi витрати Групи становили 5 314 тис. грн., за попереднiй - 

4 148 тис. грн. 

 

У складi адмiнiстративних витрат Групи враховуються наступнi витрати: 

 

 

 

Види витрат За 2016 рiк, тис. грн. За 2015 рiк, тис. грн. 

 

Матерiальнi витрати 363 430 

 

Витрати на оплату працi 2 906 2 225 

 

Вiдрахування в соцiальнi фонди 613 809 

 

Амортизацiя 242 169 

 

Iншi адмiнiстративнi витрати 1 190 515 

 

Всього  5 314 4 148 

 

 

 

 

 



Iншi операцiйнi витрати 

 

 

 

Сума iнших операцiйних витрат, вiдображених у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи у 

2016 роцi, складає 813 тис. грн., в 2015 роцi - 5 442 тис. грн.. 

 

 

 

 

 

До складу iнших операцiйних витрат Групи вiдносяться наступнi види витрат: 

 

 

 

Види витрат За 2016 рiк, тис. грн. За 2015 рiк, тис. грн. 

 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 611 389 

 

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей - 33 

 

Iншi операцiйнi витрати 202 5 020 

 

Всього  813 5 442 

 

 

 

 

 

Iншi сукупнi доходи 

 

 

 

Група не має компонентiв iншого сукупного доходу. Отже, сукупний дохiд Групи у звiтному 

перiоду дорiвнює показнику чистого прибутку у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про 

сукупний дохiд). 

 

 

 

 

 

Оподаткування прибутку 

 

 

 

Податкова база активу - це сума, яка буде вирахувана для цiлей оподаткування iз суми 

оподаткованих економiчних вигiд, що надходитимуть Групi, коли воно вiдшкодує балансову 

вартiсть активу. Якщо такi економiчнi вигоди не пiдлягатимуть оподаткуванню, тодi податкова 

база активу дорiвнюватиме його балансовiй вартостi. 

 

Податковою базою зобов'язання є його балансова вартiсть за вирахуванням будь-яких сум, що 



не пiдлягатимуть оподаткуванню по вiдношенню до цього зобов'язання в майбутнiх перiодах.  

 

 

 

Визнання поточних податкових зобов'язань та поточних податкових активiв 

 

 

 

Поточний податок за поточний i попереднi перiоди визнається як зобов'язання на суму, що не 

була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує 

суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як актив. 

 

Вигода, пов'язана з податковим збитком, який можна зараховувати для вiдшкодування 

поточного податку попереднього перiоду, визнається як актив. 

 

Якщо податковий збиток використовується для вiдшкодування поточного податку попереднього 

перiоду, Група визнає вигоду як актив у тому перiодi, у якому виник податковий збиток, 

оскiльки є ймовiрнiсть отримання вигоди Групою i цю вигоду можна достовiрно оцiнити. 

 

 

 

Визнання вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв 

 

 

 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають оподаткуванню 

 

 

 

Вiдстрочене податкове зобов'язання визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

 

- первiсного визнання гудвiлу, або 

 

- первiсного визнання активу чи зобов'язання в операцiї, яка: 

 

не є об'єднанням бiзнесу; та 

 

не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток 

(податковий збиток). 

 

 

 

Тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню 

 

 

 

Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна 

застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за винятком ситуацiй, коли 

вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в 



операцiї, яка: 

 

- не є об'єднанням бiзнесу; та 

 

- не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований 

прибуток (податковий збиток). 

 

 

 

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв 

 

 

 

Поточнi податковi зобов'язання (активи) за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв) 

iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють 

до кiнця звiтного перiоду. 

 

 

 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють до кiнця 

звiтного перiоду. 

 

 

 

Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдстрочених податкових активiв вiдображає 

податковi наслiдки, якi вiдповiдали б способу, яким Група передбачає на кiнець звiтного перiоду 

вiдшкодувати або погасити балансову вартiсть своїх активiв i зобов'язань. 

 

 

 

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного звiтного 

перiоду. Група зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих межах, у 

яких бiльше не буде ймовiрною наявнiсть оподаткованого прибутку, достатнього, щоб 

дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Будь-яке таке зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовiрною наявнiсть достатнього 

оподаткованого прибутку. 

 

 

 

У консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Група вiдображає згорнутий результат вiд визначення 

вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань, що не впливає на розмiр нерозподiленого 

прибутку (непокритого збитку). 

 

 

 

Станом на 01.01.2016 р. вiдстроченi податковi активи, вiдображенi у Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) Групи, складають 890 тис. грн. 

 



 

 

Станом на 01.01.2016 р. та на 31.12.2016 р. Групою були врахованi наступнi вiдстроченi 

податковi активи: 

 

- вiдстроченi податковi активи, якi виникають у зв'язку з перенесенням невикористаних 

податкових збиткiв на майбутнi перiоди. Податкова база активу станом на 01.01.2016 р. 

податкова база активу складає 4 917 тис. грн., на 31.12.2016 р. - 0,00 тис. грн., застосована ставка 

податку - 18 %, розрахована сума вiдстроченого податкового активу складає (-885,09) тис. грн.; 

 

- вiдстроченi податковi активи, якi виникають у зв'язку з використанням у 2016 роцi 

забезпечень, якi створювалися для вiдшкодування майбутнiх операцiйних витрат на знецiнення 

запасiв. Податкова база активу на 01.01.2016 р. складала 23,32 тис. грн., на 31.12.2016 р. - 44,72 

тис. грн., застосована ставка податку - 18 %, розрахована сума вiдстроченого податкового 

активу складала 3,85 тис. грн. 

 

- резерв сумнiвних боргiв,  який створюється з метою покриття у майбутньому безнадiйної 

дебiторської заборгованостi. Податкова база активу на 01.01.2016 р. складала 0,00 тис. грн., на 

31.12.2016 р. - 15,23 тис. грн., застосована ставка податку - 18 %, розрахована сума 

вiдстроченого податкового активу складала 2,74 тис. грн. 

 

 

 

Станом на 31.12.2016 р. вiдстроченi податковi активи, вiдображенi у Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) Групи, складають 11 тис. грн. 

 

 

 

 

 

Показник Сума, тис. грн. 

 

Поточний податок на прибуток 1 575 

 

Вiдстроченi податковi активи: 

 

     станом на 01.01.2016 р. 890 

 

     станом на 31.12.2016 р. 11 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання:  

 

     станом на 01.01.2016 р. - 

 

     станом на 31.12.2016 р. - 

 

Включено до Звiту про фiнансовi результати (окремому звiту про прибутки та збитки) - усього

  

 

(дохiд з податку на прибуток) (2 453) 

 



витрати з податку на прибуток  

 

у тому числi: 

 

      поточний податок на прибуток 1 575 

 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 879 

 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - 

 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього - 

 

у тому числi: 

 

      поточний податок на прибуток - 

 

зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв - 

 

збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань - 

 

 

 

 

 

Прибуток на акцiю 

 

 

 

У звiтному перiодi акцiї Товариства не оберталися на вiдкритому ринку, не проходили 

котирування та не перебували у лiстингу на фондових бiржах. Товариство не знаходиться у 

процесi надання своєї фiнансової звiтностi Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондової 

бiржi або iнший регулюючої органiзацiї з метою випуску звичайних акцiй у вiдкритий обiг. 

 

У зв'язку з вищезазначеним, Товариство не визначало прибуток на акцiю у звiтному перiодi.  

 

 

 


