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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

"Укртатнафта" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ: 00152307 

4. Місцезнаходження 

Полтавська , Автозаводський р-н, 39609, м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 3 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0536) 76-81-52 76-81-51 

6. Електронна поштова адреса:  lobachevsky@ukrtatnafta.com 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 30.04.2015 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" № 78   30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.ukrtatnafta.com 

в мережі 

Інтернет 30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



 

Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

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

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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 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 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

виникала протягом звітного періоду  

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 включено до 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 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що на 

пiдприємствi посади корпоративного секретаря не створено. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, оскiльки послугами 

рейтингового агентства Товариство не користується.  

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не 

надається, оскiльки Товариство не володiє такою iнформацiєю.  

Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки протягом звiтного року 

рiшення щодо виплати дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "Укртатнафта" 

за 2013-2014 роки не приймалось.  

Iнформацiя про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери не 

надається, оскiльки облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери 

емiтентом не випускалися.  

Iнформацiя про викуп власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не 

надається, оскiльки викуп власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду 

не здiйснювався.  



Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, 

оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускалися.  

Протягом звiтного перiоду особлива iнформацiя не виникала.  

Випуск iпотечних цiнних паперiв не здiйснювався. 

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що 

вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв Публiчне акцiонерне товариство заповнює роздiл Текст 

аудиторського висновку (звiту). 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Нацiональних стандартiв 

бухгалтерської звiтностi, не подається в зв'язку з її вiдсутнiстю.  

ПАТ "Укртатнафта" складає фiнансову звiтнiсть за Мiжнародними 

стандартами .  

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки цiльовi облiгацiї, 

виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не 

випускалися. 

 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

"Укртатнафта" 

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

А01 № 359790 

3. Дата проведення державної реєстрації 22.12.1995 

4. Територія (область) Полтавська 

5. Статутний капітал (грн) 740638210 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі  0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 43.054 

8. Середня кількість працівників (осіб)  4250 

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

19.20 Виробництво продуктiв нафтоперероблення 

20.59 Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у. 

46.71 Отпова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 

Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не 

заповнюють iнформацiю про органи управлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

рахунком у національній валюті ПАТ КБ "ПриватБанк" 

2) МФО банку 305299 



3) поточний рахунок 26003057001115 

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

рахунком у іноземній валюті ПАТ КБ "ПриватБанк" 

5) МФО банку 305299 

6) поточний рахунок 26008057000207 
 



 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

вида

чі 

Державний орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво придбання, зберiгання,ввезення на 

територiю України, реалiзацiя (вiдпуск), 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) 

"Перелiку наркотичних засобiв, психотропних 

речовин i прекурсорiв" 

Лiцензiя АВ 

№ 585567 

14.07.

2011 

Державний комiтет 

України з питань 

контролю за наркотиками 

09.12.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Виробництво особливо небезпечних хiмiчних 

речовин (згiдно з перелiком, що визначається 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) 

Лiцензiя АВ 

№ 347749 

22.02.

2011 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

22.02.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

Лiцензiя АВ 

№ 534497 

02.07.

2010 

Схiдна державна iнспекцiя 

з ядерної та радiацiйної 

безпеки державного 

комiтету ядерного 

регулювання 

02.07.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Постачання природнього газу за нерегульованим 

тарифом 

Лiцензiя АВ 

№ 527294 

11.10.

2010 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

29.09.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Постачання електричної енергiї за 

нерегульованим тарифом 

Лiцензiя АВ 

№ 391295 

12.03.

2010 

Нацiональна комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Здiйснення господарської дiяльностi з 

постачання теплової енергiї 

Лiцензiя АВ 

№ 389773 

02.12.

2010 

Полтавська обласна 

державна адмiнiстрацiя 
01.12.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Здiйснення господарської дiяльностi з 

транспортування теплової енергiї 

Лiцензiя АВ 

№ 389772 

02.12.

2010 

Полтавська обласна 

державна адмiнiстрацiя 
01.12.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування 

засобiв протипожежного захисту та систем 

опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя АВ 

№ 593496 

13.04.

2012 

Державна iнспекцiя 

техногенної безпеки 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Проектування, монтаж, технiчне обслуговування 

засобiв протипожежного захисту та систем 

опалення, оцiнка протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя АВ 

№ 518988 

02.07.

2010 

Державний департамент 

пожежної безпеки МНС 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 



Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

вантажiв автомобiльним транспортом вiдповiдно 

до видiв робiт, визначених Законом України 

"Про автомобiльний транспорт" 

Лiцензiя АВ 

№ 545337 

21.07.

2010 

Мiнiстерство транспорту 

та зв'язку України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Надання послуг фiксованого мiсцевого 

телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 

номерiв з правом технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мережi надання 

в користування каналiв електрозв'язку на 

територiї м. Кременчук та Кременчуцьк 

Лiцензiя АВ 

№ 542772 

27.08.

2010 

Нацiональна комiсiя з 

питань регулювання 

зв'язку України 

02.11.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням професiйної освiти на 

рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйно-

технiчного навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

Лiцензiя АГ 

№ 582921 

16.01.

2012 

Мiнiстерство освiти i 

науки України 
24.11.2014 

Опис 
23.12.2014р. отримана нова лiцензiя АЕ № 527829, видана Мiнiстерством освiти i науки України. 

Дата закiнчення дiї лiцензiї - 25.11.2019р. 

Посередницька дiяльнiсть митного брокера 
Лiцензiя АВ 

№ 491201 

23.02.

2010 

Державна митна служба 

України 
14.09.2014 

Опис 
21.10.2014р. отримана нова лiцензiя АЕ № 523439, видана Державною фiскальною службою 

України. Термiн дiї лiцензiї - необмежений.  

Медична практика 
Лiцензiя АВ 

№ 554850 

26.11.

2010 

Мiнiстерство охорони 

здоров'я України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 
Лiцензiя АЕ 

№ 356451 

12.11.

2013 

Мiнiстерство доходiв i 

зборiв України, Головне 

управлiння Мiндоходiв у 

Полтавськiй обл. 

14.12.2014 

Опис 
25.11.2014р. отримана нова Лiцензiя АЕ № 537402, видана Мiнiстерством доходiв i зборiв України 

Головним управлiнням Мiндоходiв у Полтавськiй обл. Дата закiнчення дiї Лiцензiї - 14.12.2015р.  

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 
Лiцензiя АЕ 

№ 356452 

12.11.

2013 

Мiнiстерством доходiв i 

зборiв України Головним 

управлiння Мiндоходiв у 

Полтавськiй обл. 

27.12.2014 

Опис 
25.11.2014р. отримана нова Лiцензiя АЕ № 537403, видана Мiнiстерством доходiв i зборiв України 

Головним управлiння Мiндоходiв у Полтавськiй обл. Дата закiнчення дiї Лiцензiї - 27.12.2015р. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Лiцензiя АЕ 

№ 203572 

16.04.

2013 

Регiональне управлiння 

Департаменту контролю 

за виробництвом та обiгом 

спирту, алкогольних 

напоїв i  

30.04.2014 

Опис 
25.03.2014р. отримана нова Лiцензiя АЕ № 390516, видана Мiнiстерство доходiв i зборiв України 

Головне управлiння Мiндоходiв у Полтавськiй обл. Дата закiнчення дiї Лiцензiї -30.04.2015р. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 
Лiцензiя АЕ 

№ 203763 

14.05.

2013 

Регiональне управлiння 

Департаменту контролю 

за виробництвом та обiгом 

спирту, алкогольних 

напоїв i  

12.06.2014 

Опис 
13.05.2014р. отримана нова Лiцензiя АЕ № 390948, видана Мiнiстерством доходiв i зборiв України 

Головним управлiнням Мiндоходiв у Полтавськiй обл.Дата закiнчення дiї Лiцензiї - 12.06.2015р.  



На здiйснення зберiгання, використання 

небезпечної речовини-метанол 

Дозвiл № 

530/1765 

20.04.

2012 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

20.04.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На здiйснення транспортування залiзничним 

транспортом небезпечної речовини- метанол 

Дозвiл № 

116/14 

14.02.

2014 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

20.04.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На продовження виконання роботи пiдвищенної 

небезпеки. Ремонт обладнання, призначеного для 

застосування у вибухонебезпечному середовищi 

(вибухозахiщення обладнання, а саме: 

вибухозахищенi електродвигуни, 

вибухозахищенi вентилятори) 

Дозв.№195.

11.53-23.2 

02.06.

2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

гiрничого нагляду 

01.06.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки: 

проведення випробувань (електрообладнання i 

апаратiв електроустановок напругою до 150 кВ, 

включно). 

Дозв.№376.

11.53-23.2 

20.10.

2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

гiрничого нагляду 

19.10.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки: 

ремонт устаткування пiдвищенної небезпеки(за 

встановленним перелiком) та їх елементiв 

Дозв.№314.

11.53-23.2 

05.09.

2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi та 

гiрничого нагляду 

04.09.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На провадження виконання роботи пiдвищенної 

небезпеки: По ремонту та налагодженню, 

технiчному обслуговуванню(приладiв та 

пристроїв безпеки) машин, механiзмiв,  

Дозв.№561.

12.53-23.2 

18.12.

2012 

Державна служба 

гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

України 

18.12.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки та 

експлуатування машин, механiзмiв, устаткування 

пiдвищенної небезпеки. 

Дозв.№422.

12.53-23.2 

09.10.

2012 

Державна служба 

гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

України 

09.10.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

Виконувати виробництво, переробку, розподiл та 

застосування шквдливих небезпечних речовин 2 i 

3 класу небезпеки та продуктiв роздiлення 

повiтря 

Дозв.№955.

13.30 

12.09.

2013 

Державна служба 

гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

України 

11.09.2018 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На розмiщення вiдходiв у 2014-2016 роках (без 

лiмiту не дiйсний) 

Дозвiл № 

24069 

01.01.

2014 

Полтавська обласна 

Державна Адмiнiстрацiя 
30.12.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джереламия АТ 

"Укртатнафта" (оздоровчий комплекс 

"Нафтохiмiк") 

Дозвiл 

№53224832

01-1 

22.07.

2014 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

22.07.2024 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне Доз. 01.04. Мiнiстерство охорони 31.12.2014 



повiтря стацiонарними джерелами АТ 

"Укртатнафта" (Проммайданчик НПЗ) 

№53104361

00-100 

2010 навколишнього 

природного середовища 

України 

Опис 

17.12.2014р. –отриманий дозвiл новий дозвiл № 5310436100-100 на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами  

ПАТ «Укртатнафта». Виданий Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв України, строк дiї по 

17.12.2021. 

На спецiальне водокористування 
Дозвiл № 

2747 

30.04.

2010 

Мiнiстерство охорони 

навколишнього 

природного середовища 

України 

17.03.2015 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На користування надрам: Геологiчне вивчення, у 

т.ч. дослiдно-промислова розробка питних 

пiдземних вод, затвердження запасiв ДКЗ 

України 

Спец.Дозвi

л №4341 

07.02.

2013 

Державна служба геологiї 

та надр України 
07.02.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

цифрового транкiнгового радiозв`язку 

сухопутної рухомої служби 

Доз№БС40

0-53-

0036979 

13.10.

2011 

Український державний 

центр радiочастот 
19.09.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткохвильового 

радiотелефонного зв`язку сухопутної рухомої 

служби 

Доз№БС40

0-53-

0098318 

14.01.

2013 

Український державний 

центр радiочастот 
11.12.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

Надання Публiчним акцiонерним товариством 

"Укртатнафта" телекомунiкацiйних послуг  

Дозвiл НР 

№ 005976 

21.10.

2010 

Нацiональна комiсiя з 

питань регулювання 

зв`язку України 

02.11.2015 

Опис 
Дозвiл дiє вiдповiдно до лiцензiї АВ № 542772 вiд 27.08.2010р. Планується продовження термiну 

дiї дозволу. 

На користування надрам: Геологiчне вивчення, у 

т.ч. дослiдно-промислова розробка питних 

пiдземних вод, затвердження запасiв ДКЗ 

України 

Спец. 

дозвiл № 

4323 

07.02.

2013 

Державна служба геологiї 

та надр України 
07.02.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання технiчного огляду 

вантажопiдiймальних кранiв i машин 

Дозвiл 

№172.14.30 

12.02.

2014 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

11.02.2019 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

радiоповоджувача абонентських телефонних 

лiнiй 

Дозвiл 

№АР-53-

003691 

05.02.

2014 

Український Державний 

центр радiочастот 
31.12.2014 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

радiоповоджувача абонентських телефонних 

лiнiй 

Дозвiл 

№АР-53-

003690 

05.02.

2014 

Український Державний 

центр радiочастот 
31.12.2014 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

радiоповоджувача абонентських телефонних 

Дозвiл 

№АР-53-

05.02.

2014 

Український Державний 

центр радiочастот 
31.12.2014 



лiнiй 003691 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

радiоповоджувача абонентських телефонних 

лiнiй 

Дозвiл 

№АР-53-

003690 

05.02.

2014 

Український Державний 

центр радiочастот 
31.12.2014 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 

2) організаційно-правова форма160 

3) код за ЄДРПОУ 23813935 

4) місцезнаходження 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 

5) опис 

Дата створення 1996 рiк. 

Статутний фонд ФIРМИ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" створений за рахунок грошового внеску 

емiтента в розмiрi 100% статутного фонду. 

Права Засновника з управлiння та контролю за Фiрмой визначаються Статутом ФIРМИ 

"УКРТАТНАФТАСЕРВIС" та чинним законодавством України. 

У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медико-санiтарна частина "Нафтохiмiк" 

2) організаційно-правова форма 240 

3) код за ЄДРПОУ 30613643 

4) місцезнаходження 39609, м. Кременчук,вул. Свiштовська, 3 

5) опис 

Дата створення 1999 рiк. 

Статутний фонд ТОВ "МСЧ "Нафтохiмiк" створений за рахунок грошового внеску емiтента в 

розмiрi 100% статутного фонду. 

Права Засновника з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ 

"МСЧ "Нафтохiмiк" та чинним законодавством України. 

У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДП "Нафтохiмiк" 

2) організаційно-правова форма240 

3) код за ЄДРПОУ 31069675 

4) місцезнаходження 39613, м. Кременчук, вул. Л. Чайкiної, 17. 

5) опис 

Дата створення 2000 рiк. 

Статутний фонд ТОВ "ДП "Нафтохiмiк" створений за рахунок грошового внеску емiтента в 

розмiрi 100% статутного фонду. 

Права Засновника з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ 

"ДП "Нафтохiмiк" та чинним законодавством України. 



З 16.04.2014 р. Товариство в станi припинення. 

У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна корпорацiя «Слов`янський базар» 

2) організаційно-правова форма 240 

3) код за ЄДРПОУ 30219894 

4) місцезнаходження 04053, м. Київ Кудрявський узвiз, 5-б 

5) опис 

Дата створення 1999 рiк. 

Частка емiтента в статутному фондi ТОВ "МК «Слов`янський базар» складає 40%. Внесок 

здiйснений грошовими коштами. 

Права Засновника з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом ТОВ 

"МК «Слов`янський базар» та чинним законодавством України. 

У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" не приймало участi у створеннi юридичних осiб. 

 

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) 

Фонд державного майна України д/н 
01601Україна м. Київ вул. 

Кутузова, 18/9 
43.054 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Корсан" 
32502359 

49033Україна м. Днiпропетровськ 

вул. Героїв Сталiнграду, 149 
47.074 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Вiлорiс" 
34513907 

-Україна м. Днiпропетровськ вул. 

Кам'янська, 36 
8.613 

Акцiонерний комерцiйний банк 

"МТ-Банк" 
21986488 

39600Україна м. Кременчук вул. 

Ленiна, 18/14 
1.154 

Акцiонерне товариство "Сувар" д/н 
42011Росiя, Республiка Татарстан 

м. Казань вул. Пушкiна, 30 
0.035 

Акцiонерний банк "Девон-кредит" д/н 
42345Росiя, Республiка Татарстан 

м. Альмет'євськ вул. Ленiна, 77 
0.035 

Вiдкрите акцiонерне товариство 

"Татнефтехiмiнвест-холдiнг" 
д/н 

42006Росiя, Республiка Татарстан 

м. Казань вул. Єршова, 29 
0.035 

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) 

- - - - 0 

Усього 100.00 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада Голова Наглядової ради 

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

Бакулiн Євген Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1956 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду Голови Правлiння Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"  

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

член Наглядової ради "Укргаз-Енерго", Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", Голова 

правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України», та iншi. 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" не 

вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Посади на iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-5) – до 

10.10.14р.; член Наглядової ради "Укргаз-Енерго" (м.Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6) – до 

28.04.14р.. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 

України", 26.03.2014 Бакулiна Є.М. звiльнено з посади Голови правлiння Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада Член Наглядової ради 

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

Франчук Валентин Геннадiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1972 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)** 0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння 

Нацiональної акiонерної компанiї "Нафтогаз України".  

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", заступник Голови Правлiння Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" та iншi. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-5) – до 

10.10.14р.. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 

України", 07.08.2014 Франчука В.Г. звiльнено з посади першого заступника голови правлiння 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада Член Наглядової ради 

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

Швидкий Едуард Анатолiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1971 



5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння 

Нацiональної акiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта", заступник Голови Правлiння Нацiональної акiонерної 

компанiї "Нафтогаз України", Член Наглядової Ради ПАТ "Укрспецтрансгаз", Директор 

дочiрнього пiдприємства Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України"- ДК "Газ 

України", Голова Наглядової Ради ПАТ "Одесагаз", Голова Наглядової Ради ПАТ "Кримгаз", 

Перший заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "Газтранзит" та iншi. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади на iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Перший заступник Голови Наглядової ради АТ "Газтранзит" (м. Київ, вул. Артема, 26-В), 

Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Нестерiвський, буд. 3-5) – до 

10.10.14р.. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 

України", 09.04.2014р. Швидкого Е.А. звiльнено вiд обов’язкiв члена правлiння Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Член Наглядової ради 

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

Бородiн Костянтин Васильович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи   д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1974 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду директора Департаменту з 

питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi Мiнiстерства палива та 

енергетики України. 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади протягом 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Член Наглядової Ради ПАТ "Укртранснафта", Член Наглядової Ради ВАТ "Черкасигаз", 

Голова Наглядової Ради ПАТ "Лубнигаз", Член Наглядової Ради Нацiональної акцiонерної 

компанiї "Нафтогаз України" та iншi. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади на iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Голова Наглядової ради ПАТ "Лубнигаз" (Полтавська обл., м.Лубни, вул. Л.Толстого,87), 

Член Наглядової ради ПАТ "Черкасигаз" (м.Черкаси, вул. Громова, будинок 142). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член Наглядової ради 

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

Варакута Iрина Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1978 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займала посаду директора Юридичного 

департаменту Мiнiстерства палива та енергетики України. 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 



9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади протягом 5 рокiв: директор Департаменту з питань нафтової, газової та 

нафтопереробної промисловостi Мiнiстерства палива та енергетики України та iншi. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи та посад на iнших пiдприємствах не 

володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Наглядової ради 

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

Лазорко Олександр Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1972 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду Голови Правлiння ВАТ 

"Укртранснафта". 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади за 5 рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Укртранснафта" 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 



Посади на iнших пiдприємствах: Голова Правлiння ПАТ "Укртранснафта" (м. Київ, вул. 

Кутузова, 18/7). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Наглядової ради 

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

Коломойський Iгор Валерiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1963 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 

Наглядової Ради ПАТ КБ "Приватбанк", Член Наглядової Ради ПАТ "Укрнафта" 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-5); ПАТ КБ 

"ПриватБанк" (м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Наглядової ради 

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

Боголюбов Геннадiй Борисович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1962 



5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 

Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта», Голова Наглядової Ради ПАТ КБ "Приватбанк" 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Голова Наглядової ради ПАТ КБ "ПриватБанк" (м.Днiпропетровськ, вул. Набережна 

Перемоги, 50), Член Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-

5). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Наглядової ради 

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

Глушко Сергiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1949 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПАТ "Укртатнафта" 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 



роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи, попереднiх посад за 5 рокiв та посад 

на iнших пiдприємствах не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Наглядової ради 

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

Ярославський Олександр Владиленович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи, попереднiх посад за 5 рокiв та посад 

на iнших пiдприємствах не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада член Наглядової ради 

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

Кiперман Михайло Юрiйович 

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



ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1975 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

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

14.07.2010 до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Наглядової ради Загальними 

зборами акцiонерiв 

9) Опис 

Згiдно з п. 10.3.1. Статуту ПАТ "Укртатнафта" Члени Наглядової ради обираються 

Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк 3 (три) 

роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються 

до дня прийняття рiшення про обрання нового складу Загальними зборами.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Наглядової ради. 

Попереднi посади за 5 рокiв (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Член 

Наглядової Ради ПАТ «Укрнафта», Голова Наглядової Ради ПАТ «Днiпроазот», Член 

Наглядової Ради ПАТ «Марганецький ГЗК» та iншi 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Товариство не має згоди 

посадових осiб на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Голова Наглядової ради ПАТ "Днiпроазот" (м. Днiпродзержинськ, вул. Горобця,1); Член 

Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Несторiвський, буд. 3-5). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Голова Правлiння 

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

Овчаренко Павло Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження**1967 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  25.4 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Енерготрансiнвестхолдинг", Радник Генерального директора з економiчних питань. 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 

9) Опис 



Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Загальними зборами акцiонерiв у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення 

повноважень та обрання Голови Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Перший заступник Голови Правлiння 

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

Плакасов Олексiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1972 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  24.6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Київмiськнафтопродукт", Голова Правлiння. 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Помiчник Голови Правлiння АТ "Укртатнафта", Перший 

застпуник Голови Правлiння ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Заступник Голови Правлiння - начальник фiнансово-економiчного управлiння 

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

Бабiченко Вiктор Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 



4) рік народження** 1966 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  31.3 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Укртатнафта", Начальник планово-економiчного управлiння. 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: начальник фiнансово-економiчного управлiння ПАТ 

"Укртатнафта", заступник Голови Правлiння - начальник фiнансово-економiчного управлiння 

ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Заступник Голови Правлiння з правових та корпоративних питань 

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

Корнеляк Валерiй Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1972 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  22.1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Лiгал АРТ", Заступник директора - старший юрисконсульт. 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник начальника юридичного управлiння ПАТ 



"Укртатнафта", заступник Голови Правлiння з правових та корпоративних питань ПАТ 

"Укртатнафта".  

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння з виробництва та капiтального будiвництва 

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

Кошелюк Сергiй Степанович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  37.1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "УкрГазЕнерго", Радник Голови Правлiння 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: заступник Голови Правлiння з виробництва та 

капiтального будiвництва ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери 

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

Ляпка Руслан Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи   д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1971 

5) освіта**  вища 



6) стаж роботи (років)** 25.7 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Начальник департаменту фiнансового монiторингу 

та аудиту 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: помiчник Голови Правлiння служби Голови Правлiння 

ПАТ "Укртатнафта", заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери ПАТ 

"Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 

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

Пiнчук Андрiй Iванович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1964 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  32.1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", Начальник групи органiзацiї руху вiддiлу транспортування 

нафтопродуктiв комерцiйного департаменту. 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: в.о. начальника управлiння траспортних перевезень та 

забезпеченню вiдвантаження нафтопродуктiв ПАТ "Укртатнафта", заступник Голови 



Правлiння з комерцiйних питань ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Член Правлiння - Головний бухгалтер 

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

Оголяр Олена Леонiдiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1970 

5) освіта**  вища 

6) стаж роботи (років)**  26.1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ХК "АвтоКрАЗ", Заступник Головного бухгалтера 

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

19.02.2010 Повноваження припиняються за рiшенням Наглядової ради 

9) Опис 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПАТ "Укртатнафта" вiд 01.02.2013р. затвердженi трудовi 

контракти з Головою та членами Правлiння ПАТ "Укртатнафта" строком не менше 3-ох 

рокiв. 

Наглядовою радою у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення повноважень 

та обрання складу Правлiння 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.  

Попереднi посади за останнi 5 рокiв: Головний бухгалтер ПАТ "Укртатнафта". 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних 

даних.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Рубан Наталiя Iванiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н 

4) рік народження** 1959 

5) освіта**  д/н 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.02.2010 3 роки *** 

9) Опис 

*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Голова 

Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства з числа членiв 

Ревiзiйної комiсiї на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови 

та членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття 

паспортних даних. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи та посад на iнших 

пiдприємствах не володiємо. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Ревiзiйної комiсiї 

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

Власова Свiтлана Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 0 

5) освіта**  д/н 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.02.2010 3 роки *** 

9) Опис 

*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 

3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось рiшення щодо припинення 

повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї Повноваження та обов'язки визначенi 

Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття 

паспортних даних. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи та посад на iнших 

пiдприємствах не володiємо. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Ревiзiйної комiсiї 

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



Коболєв Андрiй Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження**  0 

5) освіта**  д/н 

6) стаж роботи (років)**  0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.02.2010 3 роки *** 

9) Опис 

*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 

3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї Повноваження 

та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю Товариства.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття 

паспортних даних. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Нестерiвський, буд. 3-5) 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз 

України", 26.03.2014 Коболєва А.В. призначено головою правлiння Нацiональної акцiонерної 

компанiї "Нафтогаз України" на строк згiдно з чинним законодавством.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада  член Ревiзiйної комiсiї 

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

Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 0 

5) освіта** д/н 

6) стаж роботи (років)** 0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.02.2010 3 роки *** 

9) Опис 

*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 

3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  



Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття 

паспортних даних.  

Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. Нестерiвський, буд. 3-5). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада член Ревiзiйної комiсiї 

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

Мiцинський Артем Бронiславович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи  д/н д/н д/н 

4) рік народження** 0 

5) освіта**  д/н 

6) стаж роботи (років)** 0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**  д/н 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  19.02.2010 3 роки *** 

9) Опис 

*** - Згiдно з Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Укртатнафта" Члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв Товариства виключно шляхом 

кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, на строк 

3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.  

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Укртатнафта» у звiтному перiодi не приймалось 

рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу Ревiзiйної комiсiї 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття 

паспортних даних. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи та посад на iнших 

пiдприємствах не володiємо. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



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

емітента 

Найменування 

юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 

Місцезнаходже

ння 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіл

ейовані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Нацiональна 

акцiонерна 

компанiя 

"Нафтогаз 

України" 

20077720 

01001 Україна 

Київська –  

м. Київ вул. Б. 

Хмельницького, 

6 

637743210 43.054 637743210 0 0 0 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості 

на 

пред'яв

ника 

привіл

ейовані 

іменні 

привілей

овані на 

пред'явн

ика 

- - - - 0 0 0 0 0 0 

Усього 637743210 43.054 637743210 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів* 
чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 14.10.2014 

Кворум зборів** 0 

Опис 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Укртатнафта" 14.10.2014р. скликанi акцiонером, що 

володiє бiльше 10% акцiй Товариства - Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України". 

Зазаначенi загальнi зборах акцiонерiв не вiбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24101605 

Місцезнаходження 02094 Україна Київська Днiпровський р-н м. Київ вул. 

Кракiвська, буд. 15/17, лiтера А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

серiя АЕ № 263248 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 

Міжміський код та телефон (044) 296-05-40 

Факс 296-05-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Особа надає депозитарнi послуги депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 25642478 

Місцезнаходження 01033 Україна Київська - м. Київ вул. Жилянська, 48,50а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво № 1973 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490-90-00 

Факс 490-90-01 

Вид діяльності Надання аудиторських та консалтингових послуг 

Опис Особа надає аудиторськi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна Київська - м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Правила ЦДУ 

Назва державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65, 377-70-16 

Факс 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис Особа надає депозитарнi послуги. 

З 26.01.2015 р. адреса змiнена на: 04071 м.Київ, вул. Нижнiй 

Вал, 17/8. 

телефони - (044) 591-04-00, 591-04-40, факс (044) 482-52-14 

 



 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєст

рації 

випу

ску 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменуванн

я органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існуван

ня та 

форма 

випуск

у 

Ном

інал

ьна 

варт

ість 

акці

й 

(грн

) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Частка 

у 

статутн

ому 

капітал

і (у 

відсотк

ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.07

.1998 

335/16/1/

98 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA1601161003 

Акція 

проста 

документ

арна 

іменна 

Докуме

нтарні 

іменні 

0.50 1481276420 740638210 100.0 

Опис 

У зв'язку зi змiною найменування Товариства Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 335/16/1/98 

видане 27.07.1998р. Закритому акцiонерному товарситву транснацiональна фiнансово-промислова 

нафтова компанiя "Укртатнафта" анульоване та 02.03.2010р. видане нове Свiдоцтво про реєстрацiю 

випуску акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова 

нафтова компанiя "Укртатнафта" № 335/16/1/98. 

  

05.08

.2010 
626/1/10 

Державна 

комiсiя з 

цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000085096 

Акція 

проста 

бездокум

ентарна 

іменна 

Бездоку

ментар

ні 

іменні 

0.50 1481276420 740638210 100.0 

Опис 

У зв'язку з проведенням дематерiалiзацiї акцiй ПАТ "Укртатнафта" Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй № 335/16/1/98, видане 02.03.2010 р., анульоване з 05.08.2010р. 

У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" випуск акцiй не здiйснювало. 

  

 



XI. Опис бізнесу 

Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

"Укртатнафта" є новим найменуванням Закритого акцiонерного товариства транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта".  

Закрите акцiонерне товариство транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

"Укртатнафта" створено на пiдставi Указу Президента України № 704/94 вiд 29 листопада 

1994 року, Указу Президента Республiки Татарстан № УП-883 вiд 13 грудня 1994 року i 

договору про створення та дiяльнiсть Компанiї вiд 27 липня 1995 року.  

Рiшенням Виконкому Кременчуцької мiської Ради народних депутатiв вiд 22.12.1995 року № 

1372 зареєстровано АТ "Укртатнафта" як суб'єкт пiдприємницької дiяльностi. 

У звiтному перiодi важливих подiй розвитку (в т.ч. злиття, подiл, приєднання, перетворення, 

видiл) ПАТ "Укртатнафта" не вiдбувалося. 

  

Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Керiвництво поточною дiяльнiстю 

здiйснює Правлiння.  

Дiяльнiсть Правлiння контролює Наглядова рада Товариства. Контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю забезпечує Ревiзiйна комiсiя.  

У звiтному перiодi дiяла Органiзацiйна структура управлiння Товарства, затверджена у 

вiдповiдностi до чинного законодавства України та внутрiшнiх положень ПАТ 

«Укртатнафта». 

Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

"Укртатнафта" має дочiрнє пiдприємство:  

- ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" (39609, м. Кременчук, вул. 

Свiштовська,3).  

Представництво ПАТ "Укртатнафта" в Києвi (02121 м. Київ, Харкiвське щосе, 201/203). 

Станом на 31.12.2014 р. представницька дiяльнiсть Представництва припинена, 

Представництво ПАТ "Укртатнафта" в м. Києвi знаходиться в станi лiквiдацiї. 

ПАТ "Укртатнафта" фiлiй не має. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв в 2014 роцi - 4229 осiб. 

Середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв - 13 осiб. 

Середня чисельнiсть працюючих за цивiльно-правовими угодами - 8 осiб. 

В 2014 роцi за економiчних причин на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) персонал 

ПАТ "Укртатнафта" не працював. 

Фонд оплати працi всiх працiвникiв ПАТ "Укртатнафта" в 2014 роцi складає 306606,2 тис. 

грн.  

Фонд оплати працi за 2014 рiк вiдносно 2013 року збiльшився на 33218,9 тис. грн.  

Кадрова полiтика ПАТ ”Укртатнафта” за 2014 рiк спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: 

- пiдприємство спiвпрацює з закладами вищої освiти в питаннях пiдготовки спецiалiстiв 

вiдповiдного напрямку освiти, а також за робочими професiями – з Кременчуцькiм 

професiйним лiцеєм нафтопереробної промисловостi; 

- веде пiдготовку, перепiдготовку, та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв по 12 класам 

(можливiсть навчати 246 робiтничiм професiям) за Державним класифiкатором професiй 

України, вiдповiдно до Лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки України - на пiдприємствi, а 

також в навчально - курсових комбiнатах мiста; 

- адмiнiстрацiя пiдприємства сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв та органiзовує: 

вiдвiдування семiнарiв, навчання на курсах пiдвищення квалiфiкацiї, навчання з питань 

охорони працi, неформальне навчання на пiдприємствi, та вивченню передового досвiду 



спорiднених пiдприємств як в Українi так i за кордоном. 

  

ПАТ "Укртатнафта" у звiтному перiодi не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

  

ПАТ "Укртатнафта" у звiтному перiодi не проводить спiльної дiяльностi з iншими 

органiзацiми, пiдприємствами, установами. 

  

Протягом звiтного перiоду будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, не 

надходили. 

  

На виконання вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, Закону України “Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99 р. №996-ХIV, а також з 

метою дотримання пiдприємством єдиної методики вiдображення господарських операцiй та 

забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi 

на ПАТ "Укртатнафта" виданий Наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову 

полiтику" № 1100 вiд 23.12.2011р.  

Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв, iнших необоротних активiв та 

нематерiальних активiв проводити по методам, прийнятим в бухгалтерському облiку, а саме: 

- амортизацiю основних засобiв здiйснювати прямолiнiйним методом; 

- амортизацiю бiблiотечного фонду нараховувати в першому мiсяцi використання у розмiрi 

100 % вартостi об’єкту; 

- амортизацiю по активах, якi облiковуються на рахунку 11-2 «Малоцiннi необоротнi активи», 

нараховувати в першому мiсяцi використання об’єктiв у розмiрi 50% їх вартостi, останнi 50% 

- в мiсяцi їх списання; 

- амортизацiю нерухомих каталiзаторiв, що знаходяться в експлуатацiї (в установках), 

нараховувати по виробничому методу. 

Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться лiнiйним способом на протязi всього 

термiну корисного використання.  

При вiдпуску допомiжних матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв, будiвельних 

матерiалiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв у виробництво чи iншому вибуттi, їх 

оцiнка здiйснюється методом iдентифiкацiйної собiвартостi; при вiдпуску сировини i 

основних матерiалiв та металобрухту - середньозваженим методом, напiвфабрикатiв та 

готової продукцiї, собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).  

Фiнансова та податкова звiтнiсть ПАТ «Укртатнафта» складається зведено зi звiтностi 

безпосередньо заводу та структурних пiдроздiлiв. 

Промiжна звiтнiсть складається щоквартально в складi балансу та звiту про фiнансовi 

результати. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi 

податковi зобов’язання наводяться в сумi зазначених активiв та зобов’язань, що визначенi 

кiнець звiтного кварталу. 

З метою складання Звiту про рух грошових коштiв за мiжнародними стандартами обраний 

прямий метод, за яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 

грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. 

  

Основними видами продукцiї ПАТ "Укртатнафта" є: бензини автомобiльнi А-92-Євро, А-95-

Євро, паливо альтернативне Елiт-95 Супер, паливо альтернативне ECO-95 E50 Super, паливо 

РТ для реактивних двигунiв, паливо дизельне Євро, мазут М-100. 

Якiсть бензинiв та дизельного пального, вироблених у 2014 р., вiдповiдає європейському 

стандарту якостi Євро-4. Крiм того, з грудня 2014 р. здiйснюється випуск палива моторного 



альтернативного ECO-95 E50 Super. У зимовий перiод ПАТ «Укртатнафта» виробляє 

дизельне паливо з температурою помутнiння мiнус 20, що по низькотемпературним 

властивостям вiдповiдає арктичному дизельному паливу. 

Складна ситуацiї в нафтопереробнiй галузi обумовлена вiдсутнiстю рiвних конкурентних 

умов на ринку нафти та нафтопродуктiв, внаслiдок суттєвих преференцiй, що отримають 

iмпортери, а також вiдсутнiстю державної пiдтримки вiтчизняної нафтопереробки. Так, 

залишається не вирiшеним питання щодо внесення змiн до статтi 215 Податкового кодексу 

України вiдносно скасування акцизного податку на вакуумний газойль, що дозволить 

вiдновити переробку iмпортного вакуумного газойлю, i вiдповiдно збiльшити об’єми 

виробництва нафтопродуктiв. 

Iнформацiя щодо середньо реалiзацiйних цiн на основнi види продукцiї у 2014р: 

Назва ринку Назва нафтопродукту Сума, грн. Цiна, грн./т 

Внутрiшнiй ринок 

Бензини автомобiльнi 10 660 006 470,23 19 331,83 

Паливо дизельне 8 809 304 213,21 15 473,62 

Паливо РТ 1 999 990 890,96 13 777,11 

Скраплений газ 1 021 394 154,63 11 453,04 

Бiтуми нафтовi дорожнi 795 811 116,25 8 151,43 

Мазут 2 457 372 477,01 6 772,75 

Зовнiшнiй ринок (Експорт) Бензол нафтовий 259 221 897,05 13 583,28 

Рафiнат бензольного риформiнгу 238 271 114,66 9 886,58 

Паливо РТ 73 972 820,69 12 120,00 

Загальна сума експортної реалiзацiї у 2014р склала 2,15%, що у грошовому виразi складає 571 

465 832,40 грн. 

Сума виручки за нафтопродукти в 2014р. складає: 

- внутрiшнiй ринок - 23 849 298 971,78 грн. 

- експорт - 571 465 832,40 грн. 

Основними ринками збуту для ПАТ «Укртатнафта» є внутрiшнiй та зовнiшнiй. Основнi види 

продукцiї ПАТ «Укртатнафта» в 2014р реалiзовувало на внутрiшньому ринку, а саме: бензини 

автомобiльнi; паливо дизельне; бiтуми нафтовi дорожнi; скраплений газ; мазут паливний; 

мастила; сiрка; паливо РТ. У вiдсотковому спiввiдношеннi реалiзацiя на внутрiшньому ринку 

у 2014р склала 97,39% загальною кiлькiстю 1 839 242,448т. На зовнiшнiй ринок ПАТ 

«Укртатнафта» реалiзувало 2,61% нафтопродуктiв вiд загальної кiлькостi, а саме: бензол 

нафтовий; паливо РТ; рафiнат бензольного риформiнгу, що склало 49 287,709т. 

Основними покупцями ПАТ «Укртатнафта» виступали: 

-на внутрiшньому ринку - промисловi пiдприємства, державнi установи, авiацiйнi компанiї та 

власники автозаправочних станцiй; 

-на зовнiшньому ринку – авiацiйнi компанiї та хiмiчнi пiдприємства. 

Для розширення ринку збуту та зменшення ризикiв для своєї дiяльностi вiддiлом реалiзацiї 

проводяться наступнi дiї: 

-приймає участь у вiдкритих торгах (державних закупiвлях), проводить реалiзацiю через 

процедуру аукцiонiв та по довгостроковим договорам; 

-проводить власний монiторинг ринкових цiн. 

В бiльшiй частинi реалiзацiя здiйснюється по попереднiй оплатi товарiв. 

Основними постачальниками нафтової сировини на ПАТ «Укртатнафта» в 2014 роцi є ПАТ 

«Укрнафта» та ВАТ «Нафтопереробний Комплекс-Галичина».  

Джерела сировини та динамiка цiн на нафтову сировину, що закуповувалась пiдприємством 

за 2014 рiк:  

Джерела сировини Середньозважена цiна iмпортованої Середньозважена цiна  

сировини (без ПДВ) сировини на  

внутрiшньому  

грн./тону (без ПДВ) грн./тону 



ТОВ "Жаiкмунай"(нафта сира) 6 873,69 - 

«Petrochemical Systems & Technologies» (вакумний газойль) 8 349,10 - 

ПАТ "Укрнафта" СД 35/21 (схiдно-укр. нафта ) - 7 155,00 

ПАТ "Укрнафта" СД 999/97 (схiдно-укр. нафта ) - 7 081,00 

ВАТ "Галс-К" (схiдно-укр. нафта ) - 6 846,35 

ЗАТ "Видобувна компанiя "Укрнафтобурiння" (схiдно-укр. нафта) - 6 041,67 

ЗАТ "Видобувна компанiя "Укрнафтобурiння" (схiдно-укр. нафта) - 7 166,83 

ПАТ "Укрнафта" СД 5/56 (схiдно-укр. нафта) - 6 570,21 

СП "Каштан Петролiум ЛТД" (схiдно-укр. нафта ) - 7 155,30 

ПАТ "Укрнафта" (схiдно-укр. нафта)  - 6 917,11 

ВАТ "Нафтопереробний Комплекс-Галичина" (захiдно-укр. нафта) - 7 193,93 

НГВУ "Чернiгiвнафтогаз" СД 35/4 (схiдно-укр. нафта)  - 7 125,00 

НГВУ "Чернiгiвнафтогаз" СД 35/4 (схiдно-укр. нафта) - 5 813,00 

СД 999/97 (газовий конденсат схiдно-українських родовищ) - 7 247,46 

ТОВ "Рожнятiвнафта" (захiдно-укр. нафта) - 7 014,72 

ТОВ "Укрсинтезполiмер" (дистилят-сирець масляний середнiй) - 6 375,36 

ТОВ "Флама" (дистилят-сирець масляний) - 7 527,66 

ТОВ "Полiтекс Трейдiнг" (дистилят-сирець масляний) - 7 976,60 

ТОВ "Сiрiус-1" (газовий конденсат)- 6 125,00 

ЗАТ"Девон" (газовий конденсат) - 6 125,00 

До основних ризикiв дiяльностi ПАТ «Укртатнафта» можна вiднести високу вартiсть 

сировини та нихзьку цiну аналогiчної продукцiї, яку реалiзують iмпортери. 

Виробничi потужностi пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь 

використання обладнання становить 11,6%. 

  

З метою забезпечення виробництва нафтопродуктiв вимогам якостi: товарних автомобiльних 

бензинiв стандарту Євро-3, Євро-4 та дизельного палива стандарту Євро-4, Євро-5, ПАТ 

«Укртатнафта» придiляє особливу увагу модернiзацiї виробничих установок та 

технологiчного обладнання. 

Нижче наведенi данi стосовно значних iнвестицiйних придбань та модернiзацiї 

технологiчного обладнання ПАТ «Укртатнафта». 

Перiод виконання Назва об’єкту модернiзацiї, реконструкцiї  

2010р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  

-//- Реконструкцiя установки гiдроочистки дизельного пального ЛЧ-24/7-68 (зимового 

дизельного палива пiдвищеної якостi з покращеними низькотемпературними показниками)  

-//- Модернiзацiї установки С-200 пiд процес каталiтичного гiдрообезсiрювання бензинiв 

(бензини стандарту Євро-4)  

-//- Замiна димової труби установки виробництва елементарної сiрки,  

-//- Удосконалення процесу гiдроочистки вакуумного газойля  

-//- Будiвництво насосної змiшування бензинiв i дизельних палив iз залiзнодорожною 

естакадою зливу МТБЕ  

2011р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  

-//- Будiвництво комбiнованої установки iзомеризацiї легких бензинових фракцiй i 

гiдроочистки бензинiв каталiтичного крекiнга  

-//- Будiвництво блоку видiлення водню з паливного газу та блоку видiлення водню з 

водневмiстного газу КЦА, компресорна, БОВ, реконструкцiя РП-2  

-//- Замiна колони К-8 на КК-2  

-//- Будiвництво насосної змiшування бензинiв i дизельних палив iз залiзничною естакадою 

зливу МТБЕ  

2012р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  

-//- Будiвництво комплексу по видiлення водню  



-//- Будiвництво КЦА  

2013р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  

-//- Капiтальний ремонт 11 технологiчних установок. 

Вдосконаленню технологiчного процесу i замiнi каталiзаторної системи установки ЛЧ-24/7-

68 (дизельне паливо стандарту Євро-5)  

2014р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  

-//- Капiтальний ремонт 12 технологiчних установок  

Пусконалагоджувальнi роботи по комплексу по видiленню водню  

-//- Реконструкцiя установки сiркоочищення сухих газiв  

-//- Завершенi роботи по об’єкту «Дiлянка зливу вакуумного газойля, парафiнистої i 

високов’язкої нафти iз з/д цистерн»  

Загальнi витрати на ремонтнi роботи, придбання iншого обладнання та МТР на 2015 рiк 

запланованi у розмiрi 357,9 млн. грн. (з ПДВ). 

  

Впродовж звiтного перiоду ПАТ "Укртатнафта" та його дочiрнi пiдприємства правочинiв з 

власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або членами Правлiння не укладали. 

За перiод з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. укладенi договори з: 

- ПАТ "УКРНАФТА": загальна сума за договорами постачання нафти -10732907,9 тис. грн., 

загальна сума за договорами постачання нафтопродуктiв - 71908,3 тис. грн., загальна сума за 

договорами реалiзацiї нафтопродуктiв - 12572253,5 тис. грн.  

- ПАТ "Укртранснафта": загальна сума за договорами постачання нафтопродуктiв - 433,1 тис. 

грн. 

  

Вiдповiдно до даних консолiдованої фiнансової звiтностi на кiнець звiтного перiоду 

облiковується основних засобiв на суму 1345378 тис. грн., що на 100238 тис. грн. більше нiж 

на початок звiтного перiоду. 

Виробничi потужностi пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь 

використання обладнання становить 11,6%. 

Основнi засоби, що розташованi на основному виробничому майданчику ПАТ "Укртатнафта" 

розташованi за адресою м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3. 

Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв ПАТ «Укртатнафта»: 

Переробка нафти i виробництво нафтопродуктiв (при якому використовуються активи ПАТ 

«Укртатнафта») супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. 

Плата за цi викиди щороку зростає, об'єми викидiв змiнюються в залежностi вiд кiлькостi 

переробленої сировини.  

Товариством реалiзується комплекс природоохоронних заходiв, направлених на захист 

навколишнього середовища.  

Зменшення кiлькостi нафтошламiв, що зберiгаються на територiї пiдприємства, веде до 

покращення екологiчної ситуацiї в районi розташування пiдприємства. 

Замкнута система водокористування ПАТ «Укртатнафта» дозволяє знизити екологiчний тиск 

на природне середовище та зберегти воднi природнi ресурси регiону. Природоохороннi 

заходи пiдприємства спрямованi на попередження та очищення забруднених пiдземних вод в 

районi розташування об'єктiв ПАТ «Укртатнафта».  

Екологiчний податок, сплачений ПАТ «Укртатнафта» у держбюджет по результатах 2014 р., 

становить 77800,1 тис. грн. 

У 2014 роцi виконано та заплановано на 2015 рік ряд ремонтних робiт, а також замiна 

устаткування, яке морально та фiзично застарiло, потребує модернізації, реконструкції та 

ремонту з метою підвищення строку експлуатації та удосконалення виробничих процесів. 

Фiнансування робiт здiйснювалось за рахунок коштiв пiдприємства. 

  



1. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ «Укртатнафта»: 

вiдсутнiсть державної пiдтримки проектiв реконструкцiї та модернiзацiї об’єктiв 

нафтопереробної галузi, в тому числi за рахунок державних гарантiй, що дозволило б 

отримувати кредитнi ресурси за найнижчими ставками та полегшити залучення iнвестицiй 

для розвитку вiтчизняної нафтопереробкиi; 

протекцiонiстська полiтика країн Митного союзу i вiдсутнiсть адекватних стримуючих 

факторiв в Українi, що призводить до зростання частки iмпортних нафтопродуктiв на 

українському ринку; 

повномасштабне використання „сiрих” схем при iмпортi нафтопродуктiв; 

збiльшення обсягу нелегального виробництва нафтопродуктiв, якому сприяють зростаючi 

цiни, пiдвищенi податки та повна вiдсутнiсть контролю та лiцензуванння мiнi-НПЗ та 

операторiв оптового та роздрiбного ринкiв нафтопродуктiв з боку Державної фiскальної 

служби й iнших контролюючих органiв; 

залежнiсть вiд iмпорту нафтової сировини, скорочення видобутку вiтчизняної нафти. 

2. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: 

вiдсутнiсть стабiльностi законодавства у сферi податкової полiтики; 

стрiмкi змiни податкового законодавства як засiб поповнення бюджету на шкоду 

комплексному пiдходу до розвитку нафтопереробної галузi: скасування ввiзного мита на 

iмпорт нафтопродуктiв у 2005р., зростання ставок акцизного збору – триразове збiльшення и 

змiни порядку нарахування не менш як 7 разiв за перiод 2004-2014рр.; 

надмiрне оподаткування сировини, яка використовується для виробництва нафтопродуктiв: 

вакуумнi газойлi -акциз 102 Євро за тонну, метанол (метиловий спирт), що є основною 

сировиною для виробництва МТБЕ - мито 57,91% , акциз 400 Євро за тонну;  

законодавче обмеження: згiдно «Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних 

бензинiв, дизельного, суднових та котельних палив» введено кiнцевий термiн дiї палив 

ЕВРО-4 до 31.12.2017р. 

  

У 2014 роцi виплачено штрафних санкцiй по податках на суму 3467,73 грн., з них: 

- штрафна санкцiя по акцизному податку згiдно повiдомлення-рiшення №0000252100/1443 вiд 

15.07.2014 року – 170,0 грн.; 

- штраф по ПДФО iншi нiж заробiтна плата за несвоєчасно повернутi пiдзвiтнi кошти – 2,56 

грн.; 

- штраф 3% по уточнюючий декларацiї екологiчного податку за 3 кв. 2014 року по реалiзацiї 

палива - 3295,17 грн. 

У 2014 роцi були нарахованi та сплаченi за рахунок переплат попереднiх перiодiв на суму 1 

591 475, 23 грн., з них: 

- штраф 3% по уточнюючому розрахунку №9031191504 вiд 02.06.2014року до декларацiї по 

ПДВ квiтня 2014 року в сумi 1 540 307,00 грн., та пеня 48 108,23 грн. 

- штрафна санкцiя 1 020,00 грн. за повiдомлення-рiшенням №0000462100/2154 вiд 31.10.2014 

року по декларацiї акцизного податку; 

- штрафна санкцiя 1 020,00 грн. за повiдомлення-рiшенням №0000452100/2097 вiд 29.10.2014 

року по акцизному податку; 

- штрафна санкцiя 1 020,00 грн. за повiдомлення-рiшенням №001265150/2157 вiд 31.10.2014 

року по ПДВ. 

Штрафи за порушенння законодавства на ринку цiнних паперiв : 

- 85 000,00 грн. - штраф за невиконання розпорядж.про усунення порушень законодавства з 

цiнних паперiв зг.Пост.НКЦПФР 19-СХ-3-Е вiд06.03.14р. 

- 3 400,00 грн. - штраф за нерозмiщ.iнформац.емiтента за 4-й кв.2013р.у загальнодоступнiй 

iформацiйнiй базi даних НКЦП ФР зг.Пост. 66-СХ-3-Е вiд 07.05.14р; 

  



Основнi засади фiнансової полiтики ПАТ «Укртатнафта»:  

отримання прибутку в цiлях економiчного зростання;  

органiзацiя контролю й аналiзу руху грошових коштiв пiдприємства; 

оптимiзацiя структури та вартостi капiталу, забезпечення фiнансової стiйкостi, дiлової та 

ринкової активностi пiдприємства;  

забезпечення збалансованостi матерiальних i грошових потокiв та формування фiнансових 

ресурсiв, необхiдних для виконання статутної дiяльностi i погашення всiх боргових 

зобов'язань пiдприємства; 

органiзацiя полiтики управлiння фiнансовими ризиками. 

Формування фiнансових ресурсiв у 2014 роцi вiдбувалось як за рахунок власних коштiв так i 

за рахунок залучення кредитних ресурсiв, зi збiльшенням частки останнiх.  

Внаслiдок чого, на кiнець звiтного року вiдбулось скорочення нестачi робочого капiталу 

лише на 8,5 млн.грн., збiльшення потреби в короткострокових кредитах банкiв на 197%, 

зростання коефiцiєнта покриття до 0,872 (норматив понад 1,5) та коєфiцiєнта швидкої 

лiквiдностi до 0,48 (норматив понад 0,6) на тлi позитивного фiнансового результату в 2014 

роцi. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi i платоспроможностi пiдприємства безпосередньо 

пов'язанi з розвитком прозорих комерцiйних вiдносин на паливному ринку України, 

вiдсутнiстю зайвого державного регулювання, адаптацiєю до сучасних ринкових умов 

господарювання. Внутрiшнi резерви пов'язанi з продовженням роботи з посилення фiнансової 

дисциплiни, розробкою заходiв, що сприяють збiльшенню прибутку, оптимiзацiї структури 

капiталу пiдприємства, зменшенню дебiторської заборгованостi. 

  

На кiнець звiтного перiоду ПАТ "Укртатнафта" має дiючi договори, пов'язанi з фiнансово-

господарською дiяльнiстю Товариства. 

  

На 2015р. запланованi такi роботи: 

- замiна застарiлого основного устаткування установки по виробництву сiрки, що дозволить 

пiдвищить надiйнiсть безпечної експлуатацiї установки; 

- реконструкцiя резервуарного парку, що дозволить значно прискорити вивiд на режим 

установки АВТ пiсля ремонту, збiльшити оперативнi можливостi для запобiгання випуску 

некондицiйної продукцiї пiд час збоїв в роботi установки; 

- замiна резервуарів в наслiдок повного зносу, що дозволить пiдвищить надiйнiсть безпечної 

експлуатацiї резервуарного парку; 

- замiна енергетичного устаткування розподiльного пристрою напруженням 6кВт (ретрофiт) ; 

- заходи по удосконаленню роботи блока видiлення водню установки КЦА вiдповiдно до 

рекомендацiй ТОВ «Северодонецький ОРГХIМ»; 

- придбання фiльтрiв за проектом "Замiна фiльтрiв…» , що дозволить уникнути передчасного 

пiдвищення перепаду тиску по реактору i як наслiдок збiльшення термiну служби 

каталiзатора; 

- придбання додаткової газодувки по вiдведенню димових газiв з печей установки Л-35-

11/300. В 2013 роцi на установцi була змонтована додаткова пiч, яка дозволяє досягти 

регламентного завантаження по сировинi. В результатi включення печi в схему збiльшилося 

навантаження на газодувку понад проектнi параметри. Установка додаткової газодувки 

направлена на безаварiйну роботу. 

  

ПАТ "Укртатнафта" самостiйно не проводить науково-дослiдних робiт, а спiвпрацтовує з 

науково-дослiдними iнститутами та науковими органiзацiями. Так, у 2014 роцi сума витрат на 

науково-дослiднi роботи склала 687,6 тис. грн..(така ж сама сума вказана в державному 



статистичному спостереженнi форма № IНН "Обстеження iнновацiйної дiяльностi 

пiдприємства за перiод 2012-2014 р.р."). 

Стосовно опису полiтики ПАТ "Укртатнафта" щодо дослiджень i розробок, то основне 

спрямування науково-дослiдних робiт в 2014 роцi - це пiдвищення якостi продукцiї i 

розширення її асортименту (альтернативнi види палив), розробка нормативно-технiчної 

документацiї на продукцiю, дiагностика ефективностi роботи основного технологiчного 

обладнання з метою вибору оптимальних технологiчних режимiв його роботи. 

  

На початок звiтного року вiдсутнi судовi справи, стороною в яких виступає ПАТ 

"Укртатнафта", дочiрнi компанiї ПАТ "Укртатнафта" або посадовi особи ПАТ "Укртатнафта", 

розмiр позовних вимог яких на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства або його 

дочiрнього пiдприємства. 

  

Iнша додаткова суттєва iнформацiя вiдсутня. 
 



 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 1211612 1302782 0 4234 1211612 1307016 

будівлі та споруди 593583 568115 0 3535 593583 571650 

машини та обладнання 501578 593257 0 52 501578 593309 

транспортні засоби 8405 10553 0 647 8405 11200 

інші 108046 130857 0 0 108046 130857 

2. Невиробничого призначення: 33528 38362 0 0 33528 38362 

будівлі та споруди 27335 32746 0 0 27335 32746 

машини та обладнання 4410 3462 0 0 4410 3462 

транспортні засоби 342 298 0 0 342 298 

інші 1441 1856 0 0 1441 1856 

Усього 1245140 1341144 0 4234 1245140 1345378 

Опис Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та 

накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Згiдно з МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» основнi засоби, 

якi знаходяться на виробничiй територiї ПАТ, на початок першого застосування МСБО, тобто на 

31.12.11, оцiненi за справедливою вартiстю (доцiльною собiвартiстю). Доцiльна собiвартiсть-це сума, 

яка використовується замiсть первiсної вартостi.  

Справедлива вартостi основних засобiв визначена незалежними професiйними оцiнювачами станом на 1 

сiчня 2007 року. Основою оцiнки служила справедлива вартiсть, яка визначалась як сума, за яку актив 

можна було б обмiняти в операцiї, яку виконують добре поiнформованi, незалежнi одна вiд одної 

сторони, якi бажають здiйснити таку операцiю. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, 

визначалась на пiдставi їхньої ринкової вартостi. 

Iсторична вартiсть об’єкта основних засобiв, якi були придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, включає: 

цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням 

торгових та цiнових знижок; будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою об’єкта до мiсця 

розташування та приведення його у стан, необхiдний для експлуатацiї, первiсну оцiнку витрат на 

демонтаж в видалення об’єкта основних засобiв та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, 

зобов’язання за якими пiдприємство бере на себе або пiд час придбання даного об’єкта, або внаслiдок 

його експлуатацiї протягом певного перiоду часу з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв 

протягом цього перiоду. Вартiсть активiв, створених власними силами, включає первiсну вартiсть 

матерiалiв, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 

Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їхнього корисного 

використання або покращують їх здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсної 

вартостi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають 

наведеним вище критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду, в 

якому вони були понесенi. 

Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм каталiзаторiв) здiйснюється прямолiнiйним методом, 

каталiзаторiв – виробничим методом. Сума, яка пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть 

об’єкта основних засобiв за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 

Основнi засоби у структурних пiдроздiлах облiковуються по первiснiй (iсторичнiй) вартостi, 

нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним способом. 

Амортизацiя бiблiотечного фонду нараховується в першому мiсяцi використання у розмiрi 100% 

вартостi об’єкту, амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi 

використання об’єктiв у розмiрi 50% їх вартостi, останнi 50% - в мiсяцi їх списання.  



Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв): 

Будiвлi та споруди 5-60 

Машини та обладнання 2-30 

Транспортнi засоби та автомобiлi 2-10 

Iншi основнi засоби 3-11 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї 

переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.  
 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  1000311 683735 

Статутний капітал (тис. грн.)  740638 740638 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)  1331182 1331182 

Опис Розрахунок проводився з дотриманням вимог "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485. 

Висновок Вiдповiдно до вимог ст. 155 Цивiльного кодексу України вартiсть чистих активiв акцiонерного 

товариства пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року має перевищувати 

суму статутного капiталу.  Станом на 31 грудня 2014 року вартість чистих активів перевищує суму 

статутного капіталу Товарситва. 

Скоригована вартiсть акцiонерного капiталу мiстить коригування на вплив iнфляцiї у сумi 590544 

тисячi гривень, яке вiдображає вплив гiперiнфляцiї, яка iснувала в Українi вiд дати внесення 

акцiонерного капiталу до 1 сiчня 2001 року. 
 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу  

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашенн

я 

Кредити банку X 1487899 X X 

у тому числі:   

Кредит банку ПАТ КБ "ПриватБанк" 06.03.2013 403932 10.3 30.10.2015 

Кредит банку ПАТ КБ "ПриватБанк" 14.02.2014 157686 11.0 03.02.2016 

Кредит банку ПАТ КБ "ПриватБанк" 30.12.2014 500000 22.5 23.12.2015 

Кредит банку ПАТ КБ "ПриватБанк" 30.12.2014 407000 22.5 22.12.2015 

Зобов'язання за цінними паперами X 800 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 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 800 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 



за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 180954 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 338155 X X 

Інші зобов'язання X 6150098 X X 

Усього зобов'язань X 8157906 X X 

Опис: За даними консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта" за 2014 р. заборгованiсть за 

кредитами ПАТ КБ "ПриватБанк" на загальну суму 1 487 899 тис. грн. в тому числі включає 19281тис. 

грн. - проценти за кредит. 

Iншi зобов'язання 6 150 098 тис. грн., а саме: 

- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3 494 085 тис. грн. 

- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 5 786 тис. грн. 

- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 12 105 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 901 740 тис. грн. 

- iншi поточнi зобов'язання – 736 382 тис. грн. 

Крiм того, поточнi забезпечення пiдприєства за 2014 р. склали  97 969 тис. грн. 

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

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 

(тіс. грн.) 

у відсотках 

до всієї 

реалізовано

ї продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Бензин А-92 Євро 

в II класу С 
313645.907 3607756.7 22.5 294716.989 3305762.5 21.6 

2. 
Бензин А-95 Євро 

в. II класу D 
101773.143 1083738.2 6.7 101127.178 1072762.5 7.0 

3. Мазут 100 з.с. 378860.850 1803091.1 11.2 373346.724 1799354.2 11.8 

4. 
Д/паливо (Евро) 

марки В вид II 
195203.691 1929955.9 12.0 192566.390 1893753.8 12.4 

5. 
Д/паливо (Евро) 

марки F вида II 
210387.615 2121895.9 13.2 205576.778 1941927.7 12.7 

6. Паливо РТ 151644.593 1781615.5 11.1 151271.020 1756413.3 11.5 

7. 
Д/паливо (Евро) 

марки С вида II 
130836.359 1672255.6 10.4 111445.374 1420120.8 9.3 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1. Сировина 82.6 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 



Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 

Приватне акцiонерне товариство  

"Делойт енд Туш ЮСК" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
25642478 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01033 Україна, м. Київ вул. Жилянська, 48, 50а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

1973 22.06.2001 

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) 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акціонерам та керівництву Публічного акціонерного товариства „Транснаціональна фінансово-

промислова нафтова компанія „УКРТАТНАФТА”: 

 

Ми провели аудит наведеної консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 

„Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія „УКРТАТНАФТА” (надалі – „Компанія”) та його 

дочірніх підприємств (разом – „Група”), яка складається із консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2014 року, консолідованого звіту про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, консолідованого звіту 

про зміни у власному капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, який закінчився на 

зазначену дату, а також стислого викладу основних принципів облікової політики та інших пояснювальних 

приміток до цієї консолідованої фінансової звітності. 
 

Відповідальність керівництва за консолідовану фінансову звітність 

Керівництво відповідає за складання і достовірне подання цієї консолідованої фінансової звітності у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також за створення такої системи внутрішнього 

контролю, яка, на думку керівництва, є необхідною для складання консолідованої фінансової звітності, яка не 

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок. 

Відповідальність аудитора 

Ми відповідаємо за висловлення думки щодо цієї консолідованої фінансової звітності за результатами 

проведеного нами аудиту.  Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту.  Ці стандарти 

вимагають дотримання вимог професійної етики, а також планування та проведення аудиту для отримання 

достатньої впевненості у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття інформації у 

консолідованій фінансовій звітності.  Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, включно з 

оцінкою ризиків щодо суттєвих викривлень консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства або 

помилок.  Під час оцінки таких ризиків аудитор здійснює огляд системи внутрішнього контролю над складанням 

та достовірним поданням Групою консолідованої фінансової звітності для розробки аудиторських процедур, 

які відповідають цим обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 

контролю Групи.  Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики та прийнятності 

облікових оцінок, зроблених керівництвом, а також оцінку загального подання консолідованої фінансової 

звітності. 

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної 

аудиторської думки. 

Підстава для умовно-позитивної думки 

Нам не вдалося отримати достатніх належних аудиторських доказів щодо повноти відображення залишків за 

операціями та операцій Групи зі своїми пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2014 року і за рік, який 

закінчився на зазначену дату, інформація про які розкривається у Примітці 26 до наведеної консолідованої 

фінансової звітності.  Відповідно, нам не вдалося визначити, чи існує необхідність внесення коригувань у суми 

таких залишків за операціями та операцій.  

Нам також не вдалося отримати достатніх належних аудиторських доказів стосовно можливості відшкодування 

торгової та іншої дебіторської заборгованості від пов’язаних сторін Групи у сумі 1,197 тисяч гривень.  

Відповідно, нам не вдалося визначитися стосовно необхідності внесення будь-яких коригувань у суми цих 

залишків. 

Висловлення умовно-позитивної думки 

На нашу думку, за виключенням впливу питання, викладеного у підставі для висловлення умовно-позитивної 



думки вище, ця консолідована фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 

консолідований фінансовий стан Групи на 31 грудня 2014 року, а також консолідовані фінансові результати її 

діяльності та рух грошових коштів за рік, який закінчився на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності.  

Пояснювальний розділ  

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до цієї консолідованої фінансової звітності.  Вплив економічної кризи 

та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну 

діяльність Групи.  Наша думка не містить жодних застережень із цього питання. 

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 6 до цієї консолідованої фінансової звітності.  Станом на 31 грудня 2014 

року короткострокові зобов’язання Групи перевищували її оборотні активи на 841,342 тисячі гривень (31 грудня 

2013 року: на 1,095,086 тисяч гривень), та за рік, який закінчився на зазначену дату, Група мала негативний 

грошовий потік від операційної діяльності в сумі 615,235 тисяч гривень. Ці фактори, разом з іншими питаннями, 

викладеними у Примітці 6, вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може викликати істотні сумніви 

щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі.  Плани керівництва стосовно цих 

питань також викладені у Примітці 6 до цієї консолідованої фінансової звітності.  Консолідована фінансова 

звітність не містить жодних коригувань, які могли б знадобитися у результаті вирішення цієї невизначеності.  

Наша думка не містить жодних застережень із цього питання. 

Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 26 до цієї консолідованої фінансової звітності, у якій говориться про 

важливість впливу операцій із пов’язаними сторонами на консолідований фінансовий стан та результати 

діяльності Групи.  Наша думка не містить жодних застережень із цього питання. 

29 квітня 2015 року 

Сертифікований аудитор Олесь Шевченко 

Сертифікат аудитора № 006964 

Аудиторської палати України, виданий 27 вересня 2012 року згідно з рішенням 

Аудиторської палати України № 257/2 до 27 вересня 2017 року 

ПрАТ „Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані” 

вул. Жилянська, 48, 50а, м. Київ, 01033, Україна 

 



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 0 0 

2 2013 0 0 

3 2012 0 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для 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): д/н Ні 

 

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 Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Скликанi в 2014 роцi загальнi збори акцiонерiв не вiдбулися 

у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 
Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  11 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
3 

 

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 

Інші (запишіть)  iнших комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  iнших комiтетiв не створено 

 

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)  iншого немає 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Згiдно з роздiлом 4 чинної редакцiї Положення про Наглядову раду 

Товариства: - Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правлiння та (або) 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. - Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, 

яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах 

управлiння господарських товариств. - Член Наглядової ради для виконання своїх обов'язкiв 

повинен мати належну квалiфiкацiю, освiту, досвiд та дiлову репутацiю.  

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)  iншого немає 

 

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 5 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань?  



 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так 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 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, 

від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

Ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про 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 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомленн

я 

безпосереднь

о в 

акціонерном

у товаристві 

Копії 

документі

в 

надаютьс

я на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєть

ся на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерно

го 

товариства 

Фінансова звітність, результати 

діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні документи  Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так 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)  Акцiонерне товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх трьох рокiв. 

 

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) д/н 

 

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)  З метою пiдготовки звiту до Загальних зборiв акцiонерiв 

 

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): iншого не планує  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 
 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 

(принципи, правила) корпоративного управлiння на пiдприємствi вiдсутнiй  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння на пiдприємствi вiдсутнiй  

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 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння на пiдприємствi вiдсутнiй  

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

Територія 
 

за КОАТУУ 5310436100 

Організаційно-правова форма господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 19.20 



Середня кількість працівників 4250 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 39609, м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1722 1343 2733 

первісна вартість 1001 25523 25821 24245 

накопичена амортизація 1002 23801 24478 21512 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 693043 611544 476424 

Основні засоби: 1010 1228788 1327157 1300141 

первісна вартість 1011 2399796 2624483 2236162 

знос 1012 1171008 1297326 936021 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

70 

 

0 

 

144 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 67 40 155 

Відстрочені податкові активи 1045 6340 91071 7481 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 1930030 2031155 1787078 

II. Оборотні активи 



Запаси 1100 1867601 3037489 2064215 

Виробничі запаси 1101 721681 634722 925594 

Незавершене виробництво 1102 639080 757281 748985 

Готова продукція 1103 504980 1118281 385867 

Товари 1104 1860 527205 3769 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 2013629 3212390 2909625 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

199903 

 

357238 

 

857439 

з бюджетом 1135 202331 76854 504485 

у тому числі з податку на прибуток 1136 34884 31349 56154 

з нарахованих доходів 1140 1 1 5358 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 43785 624088 22299 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 11710 153070 57666 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 4338960 7461130 6421087 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 10 11 115 

Баланс 1300 6269000 9492296 8208280 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 740638 740638 740638 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 



Капітал у дооцінках 1405 590544 590544 590544 

Додатковий капітал 1410 5280897 5247732 5144633 

Емісійний дохід 1411 5032888 5032888 5032888 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 147286 147286 147286 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6059158 -5701075 -5035759 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 700207 1025125 1587342 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 167576 206182 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 2394 

Довгострокові забезпечення 1520 70279 138161 785035 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 237855 344343 1032944 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 495086 1468618 0 

Векселі видані 1605 800 800 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 13404 

за товари, роботи, послуги 1615 2748145 3500619 4319310 

за розрахунками з бюджетом 1620 141145 180733 203281 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 3345 4963 4514 



за розрахунками з оплати праці 1630 10274 10688 9763 

за одержаними авансами 1635 1600894 1901443 715833 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 53555 97969 43935 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 277694 956995 277954 

Усього за розділом IІІ 1695 5330938 8122828 5587994 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 6269000 9492296 8208280 

 

Примітки 

Основнi засоби  

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Згiдно з МСФЗ 1 «Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi» основнi засоби, якi знаходяться на виробничiй територiї ПАТ, на 

початок першого застосування МСБО, тобто на 31.12.11, оцiненi за 

справедливою вартiстю (доцiльною собiвартiстю). Доцiльна собiвартiсть-це 

сума, яка використовується замiсть первiсної вартостi.  

Iстотнi витрати на модернiзацiю та замiну частин активiв, якi збiльшують термiн 

їхнього корисного використання або покращують їх здатнiсть генерувати 

доходи, капiталiзуються у складi первiсної вартостi цих активiв. Витрати на 

ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають наведеним вище 

критерiям капiталiзацiї, включаються до складу прибутку або збитку того 

перiоду, в якому вони були понесенi. 

Нарахування амортизацiї основних засобiв (крiм каталiзаторiв) здiйснюється 

прямолiнiйним методом, каталiзаторiв – виробничим методом. Сума, яка 

пiдлягає амортизацiї, становить первiсну вартiсть об’єкта основних засобiв за 

вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. 

Основнi засоби у структурних пiдроздiлах облiковуються по первiснiй 

(iсторичнiй) вартостi, нарахування амортизацiї здiйснюється прямолiнiйним 

способом. 

Амортизацiя бiблiотечного фонду нараховується в першому мiсяцi використання 

у розмiрi 100% вартостi об’єкту, амортизацiя малоцiнних необоротних активiв 

нараховується в першому мiсяцi використання об’єктiв у розмiрi 50% їх вартостi, 

останнi 50% - в мiсяцi їх списання.  

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування 

амортизацiї переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.  

Станом на 31.12.2014 основнi засоби первiсною вартiстю 6 217 тис.грн. були 

повнiстю замортизованi. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 



накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi 

витрати на нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли 

вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, якi втiленi у конкретних активах, 

до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому 

перiодi, в якому вони були понесенi. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (тис.грн.) 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з 

будiвництвом основних засобiв. А в разi створення квалiфiкацiйного активу 

(актив, який обов'язково потребує суттєвого часу для його створення) – 

фiнансовi витрати, якi безпосередньо пов’язанi зi створенням активу. У разi 

наявностi запозичень, якi безпосередньо не пов'язанi зi створенням 

квалiфiкацiйного активу, сума фiнансових витрат, що пiдлягає включенню до 

собiвартостi квалiфiкацiйного активу, є добуток норми капiталiзацiї та 

середньозважених витрат на створення квалiфiкацiйного активу (з урахуванням 

витрат на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, 

включаючи ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати).  

Фiнансовi iнвестицiї 

Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Фiнансовi 

iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу 

вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної 

величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом 

операцiй мiж iнвестором i об'єктом iнвестування. 

Iнвестицiї вiдображенi у облiку таким чином: 

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в 

капiталi iнших пiдприємств: 

Органiзацiя Доля у статутному капiталi станом на 31.12.2014, % Облiковується 

на балансi у сумi, грн. 

ТОВ «ДП "Нафтохiмiк"* 100 0,00 

ТОВ «МСЧ "Нафтохiмiк"*** 100 0,00 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА"УКРТАТНАФТАСЕРВІС"*** 100 0,00 

РАЗОМ 0,00 

* забалансовий облiк (в процесi лiквiдацiї)  

*** забалансовий облiк збиткiв по методу участi в капiталi 

Довгострокова заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - безпроцентнi позики, виданi 

працiвникам пiдприємства, станом на 31.12.2014 складає 40 тис.грн. (2013: 67 

тис.грн.). 

Запаси  

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсної вартостi та 

чистої вартостi реалiзацiї. 

Виробничi запаси: 

При вiдпуску допомiжних матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв, 

будiвельних матерiалiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв у 

виробництво чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється методом 

iдентифiкацiйної собiвартостi; при вiдпуску сировини i основних матерiалiв та 

металобрухту - середньозваженим методом. 

Готова продукцiя, незавершене виробництво 

При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi напiвфабрикатiв та готової 

продукцiї їх оцiнка здiйснюється методом собiвартостi перших за часом 

надходження запасiв (ФIФО). 

Розподiл фiксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки 

базується на виробничих потужностях при роботi в нормальних умовах. 



Нормальна виробнича потужнiсть являє собою очiкуваний обсяг виробництва, з 

урахуванням втрати потужностi у результатi планового технiчного 

обслуговування. Як результат, сума фiксованих накладних витрат, якi 

вiдносяться на кожну одиницю продукцiї, не збiльшується внаслiдок низького 

рiвня виробництва або простою виробничих потужностей. Нерозподiленi 

накладнi витрати визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були 

понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати вiдносяться на кожну одиницю 

продукцiї на основi фактичного використання виробничих потужностей. 

Дебiторська заборгованiсть  

Iз залишку торгової та iншої дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2014 

п’ять найбiльших дебiторiв за товари, роботи, послуги становлять 80% (2013: 

81,5 %) вiд непогашеного залишку. 

Резерв сумнiвних боргiв 

Резерви визнаються, коли пiдприємство має поточне зобов’язання (юридичне або 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i при цьому iснує ймовiрнiсть, що 

пiдприємство буде змушене погасити це зобов’язання, i можна зробити 

достовiрну оцiнку цього зобов’язання. 

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної 

для погашення поточного зобов’язання на звiтну дату, з урахуванням усiх 

ризикiв та невизначеностi, характерних для цього зобов’язання. 

Метод визначення величини резерву сумнiвних боргiв ПАТ "Укртатнафта" 

визначається виходячи iз платоспроможностi окремих (конкретних) дебiторiв. 

Акцiонерний капiтал 

Станом на 31.12.14 акцiонерний капiтал ПАТ «Укртатнафта» складався з 1 481 

276 420 затверджених i випущених простих акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. 

кожна. Всi акцiї мають однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв. 

Поправка на iнфляцiю в розмiрi 590 544 тис.грн., котра вiдображає вплив 

гiперiнфляцiї, що була в Українi вiд дати внеску в акцiонерний капiтал до 1 сiчня 

2001 року, входить до складу статтi «Капiтал у дооцiнках». 

Забезпечення наступних витрат i платежiв 

Пенсiйнi зобов’язання iз визначеними виплатами - ПАТ «Укртатнафта» 

зобов’язане компенсувати Державному пенсiйному фонду України кошти на 

пенсiї, якi виплачуються певним групам його працiвникiв, якi працювали у 

шкiдливих умовах i, як результат, отримали право виходу i отримання пенсiї 

ранiше встановленого пенсiйним законодавством вiку.  

ПАТ «Укртатнафта» користується послугами професiйних актуарiїв для 

розрахунку зобов’язань станом на кожну звiтну дату. Фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок, зроблених станом на звiтну дату. 

Податки i збори до сплати 

В 2014 роцi було сплачено податкiв та зборiв до бюджету у сумi 2 980 127 

тис.грн. (2013: 2 596 920 тис.грн.). 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 



I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 20608001 18370210 

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 ( 19096587 ) ( 18642560 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1511414 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 272350 ) 

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 191303 1417818 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 212545 ) ( 186083 ) 

Витрати на збут 2150 ( 507288 ) ( 364720 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 326760 ) ( 222020 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

656124 

 

372645 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2596 5706 

Інші доходи 2240 0 170 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 96283 ) ( 83679 ) 



Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 33 ) 

Інші витрати 2270 ( 276085 ) ( 25496 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

286352 

 

269313 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 71711 -9493 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

358063 

 

259820 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

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 -33141 19239 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -33141 19239 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -4 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -33145 19239 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 324918 279059 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 16345197 15050666 

Витрати на оплату праці 2505 309570 276749 

Відрахування на соціальні заходи 2510 107222 95703 

Амортизація 2515 132990 132745 

Інші операційні витрати 2520 690484 487781 

Разом 2550 17585463 16043644 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2615 0 0 



просту акцію 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Протягом 2014 року ПАТ «Укртатнафта» отримала чистi прибутки у сумi  

358 063 тис.грн. (2013: чистi прибутки 259 820 тис.грн.), вибуття чистих 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становило 659 671 тис.грн. (2013: 

надходження у сумi 386 426 тис.грн.). Валовий прибуток склав 1 511 414 

тис.грн. (2013:збиток 272 350 тис.грн.). 

Iншi фiнансовi доходи у сумi 2 596 тис.грн. (2013: 5 706 тис.грн.) складаються з 

процентiв, нарахованих банком на залишки грошових коштiв. 

Суми вiдстрочених податкових активiв та зобов’язань станом на 31 грудня 

2014 року визначались по ставцi 18% (на 31грудня 2013 року - по ставцi 19%). 

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв, був сформований резерв оцiнки 

стосовно податкових збиткiв, перенесених на майбутнi перiоди, пенсiйних 

зобов’язань, торгової та iншої дебiторської заборгованостi, оскiльки не 

iснувало впевненостi, що ПАТ зможе отримати достатнi оподатковуванi 

прибутки, за рахунок яких можна буде реалiзувати цi вiдстроченi податковi 

активи. 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

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 

 

24568842 

 

25594227 

Повернення податків і зборів 3005 3 530 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 4606 5032 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 267996 234772 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 161 666 



Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 36 219 

Надходження від операційної оренди 3040 27814 8760 

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 332 143728 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 21822957 ) 

 

( 22139331 ) 

Праці 3105 ( 250704 ) ( 228394 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 136566 ) ( 128058 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2843561 ) ( 2468862 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 

прибуток 
3116 ( 13865 ) ( 13865 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 760366 ) ( 424641 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2069330 ) ( 2030356 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 248044 ) ( 416595 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 21009 ) ( 28312 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 206620 ) ( 218481 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -659671 359901 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 259 69 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 2689 5324 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 9 1000 

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 ( 148388 ) ( 212740 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на надання позик 3275 ( 4300 ) ( 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 -149731 -206347 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 2600616 3413671 

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 -1618871 -3496201 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -54806 ) ( -61056 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 

оренди 
3365 ( 0 ) ( -1230 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 3172 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 923767 -144816 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 114365 8738 

Залишок коштів на початок року 3405 11710 3501 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 26995 -529 

Залишок коштів на кінець року 3415 153070 11710 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових вiдображає змiни, якi вiдбулися в русi грошових 

коштiв товариства за 2014 р. Аналiз звiту показує як впливають рiзнi 

господарськi операцiї на грошовi потоки. 

Товариством обраний прямий метод, згiдно з яким розкриваються основнi 

класи валових надходжень грошових коштiв. 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 

до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших негрошових операцій 
3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, та дохід (витрати) 

від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних 

активів, утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 

інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 

дебіторської заборгованості 
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 

періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших оборотних 

активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 
3561 0 0 0 0 



роботи, послуги 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 

періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших поточних 

зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 



Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки ПАТ "Укртатнафта" складає Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 
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Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова 

компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстров

аний 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

Неоплач

ений 

капітал 

Вилучен

ий 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 740638 590544 5280897 147286 -6059158 0 0 700207 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок року 4095 740638 590544 5280897 147286 -6059158 0 0 700207 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 358063 0 0 358063 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 -33165 0 20 0 0 -33145 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 

підприємств 
4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно 

до законодавства 
4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на створення спеціальних 

(цільових) фондів 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 -33165 0 358083 0 0 324918 

Залишок на кінець року 4300 740638 590544 5247732 147286 -5701075 0 0 1025125 

 

Примітки 

Станом на 31.12.14 акцiонерний капiтал ПАТ «Укртатнафта» складався з 1 481 276 420 затверджених i випущених простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна. Всi акцiї мають однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв. Поправка на iнфляцiю 

в розмiрi 590 544 тис.грн., котра вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що була в Українi вiд дати внеску в акцiонерний капiтал до 1 сiчня 

2001 року, входить до складу статтi «Капiтал у дооцiнках». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 



   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

Територія 
 

за КОАТУУ 5310436100 

Організаційно-правова форма господарювання 
 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності 
 

за КВЕД 19.20 

Середня кількість працівників 4873 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 
 

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 31.12.2014 р. 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1737 1359 2779 

 первісна вартість 1001 25665 25978 24376 

 накопичена амортизація 1002 23928 24619 21597 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 693043 609987 487850 

Основні засоби: 1010 1245140 1345378 1324800 

 первісна вартість 1011 2439700 2641751 2448130 

 знос 1012 1194560 1296373 923330 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 

 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 

 

70 

 

0 

 

145 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 67 40 0 

Відстрочені податкові активи 1045 6340 91071 7481 



Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 249 

Усього за розділом I 1095 1946397 2047835 1823304 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1870776 3040218 2071056 

Виробничі запаси 1101 724391 627185 922456 

Незавершене виробництво 1102 639080 767073 749219 

Готова продукція 1103 504980 1118189 391900 

Товари 1104 2325 527771 7481 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 1973984 3173573 2821023 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

199954 

 

356848 

 

194132 

 з бюджетом 1135 211562 76834 550665 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 34884 31349 56154 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27971 606996 9540 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 17890 160064 49525 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 10264 

Усього за розділом II 1195 4302137 7414533 5706205 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 6248534 9462368 7529509 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 740638 740638 740638 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 590544 590544 590544 

Додатковий капітал 1410 5032889 5032889 5032889 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5680336 -5363760 -4780841 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 683735 1000311 1583230 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 167576 206182 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 167576 206182 245515 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 496134 1487899 0 



Векселі видані 1605 800 800 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 2741219 3494085 4126945 

 за розрахунками з бюджетом 1620 141428 180954 203245 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 12 4 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 4245 5786 4514 

 за розрахунками з оплати праці 1630 11919 12105 9763 

 за одержаними авансами 1635 1600894 1901740 88645 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 53556 97969 46920 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 347028 1074537 1220732 

Усього за розділом IІІ 1695 5397223 8255875 5700764 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 6248534 9462368 7529509 

 

Примітки 

Примiтки до Консолiдованого Балансу наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 

 

 

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

 
(найменування) 

  

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 20647208 18400668 



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 19116223 18668778 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

1530985 

 

0 

 збиток 2095 0 -268110 

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 169042 1422352 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 219991 ) ( 193411 ) 

Витрати на збут 2150 ( 524714 ) ( 365211 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 488525 ) ( 230297 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 466797 365323 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2902 5931 

Інші доходи 2240 0 170 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 96283 ) ( 83679 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 33 ) 

Інші витрати 2270 ( 95385 ) ( 25504 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

278031 

 

262208 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 71711 -9523 



Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

349742 

 

252685 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

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 -33166 19239 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -33166 19239 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -33166 19239 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 316576 271924 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2470 

 

0 

 

0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

0 

 

0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 16386888 15003812 

Витрати на оплату праці 2505 347403 313070 

Відрахування на соціальні заходи 2510 121358 109230 

Амортизація 2515 137853 137207 

Інші операційні витрати 2520 697155 528970 

Разом 2550 17690657 16092289 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Примiтки до Консолiдованого звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний 



дохiд) наданi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць,  число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 

за 

ЄДРПОУ 
00152307 

 
(найменування) 

  

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

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 

 

24593076 

 

25605565 

Повернення податків і зборів 3005 3 530 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 4765 5212 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 268027 234791 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 277 666 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 36 219 

Надходження від операційної оренди 3040 27814 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 933 152867 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 21786741 ) ( 22091062 ) 

Праці 3105 ( 280887 ) ( 257084 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 152324 ) ( 142972 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2850273 ) ( 2475070 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 13903 ) ( 13922 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 760516 ) ( 424667 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2075854 ) ( 2036481 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 248044 ) ( 416595 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 21009 ) ( 28490 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 210731 ) ( 222548 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -655078 366029 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 281 63 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 2995 5549 

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 ( 152486 ) ( 213816 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 4300 ) ( 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 -153510 -208204 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 2600616 3413671 

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 -1618872 -3496201 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 57977 ) ( 61056 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 1230 ) 

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 923767 -144816 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 115179 13009 

Залишок коштів на початок року 3405 17890 5410 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 26995 -529 

Залишок коштів на кінець року 3415 160064 17890 

 

Примітки 

Примiтки до Консолiдованого звiту про рух грошових коштiв наданi в роздiлi 

«Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 

фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

 
(найменування) 

  

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 

оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 

різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 

та інших негрошових операцій 
3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних 

активів, утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових 

інвестицій 
3524 0 0 0 0 



Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних біологічних 

активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої поточної 

дебіторської заборгованості 
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх 

періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших оборотних 

активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської 

заборгованості: 

 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх 

періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших поточних 

зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 



 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
ПАТ "Укртатнафта" складає консолiдований Звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом. 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 

 

 

   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова 

компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 



 
(найменування) 

  

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії Неконт

рольов

ана 

частка 

Разом зареєстров

аний 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додаткови

й капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий збиток) 

неоплаче

ний 

капітал 

вилучен

ий 

капітал 

всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 740638 590544 5032889 0 -5680336 0 0 683735 0 683735 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок року 4095 740638 590544 5032889 0 -5680336 0 0 683735 0 683735 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 0 0 0 0 349742 0 0 349742 0 349742 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 -33166 0 0 -33166 0 -33166 

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 (дивіденди) 

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 (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій (часток) 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 316576 0 0 316576 0 316576 

Залишок на кінець року 4300 740638 590544 5032889 0 -5363760 0 0 1000311 0 
100031

1 

Примітки 
Примiтки до Консолiдованого звiту про власний капiтал наданi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПАТ „УКРТАТНАФТА“ ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ ТА ІНШІ СУКУПНІ ДОХОДИ 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 
(у тисячах українських гривень) 
 

 2014 

  

 2013 

    

Доходи від реалізації 20,647,208  18,398,027  

    

Собівартість реалізації (19,116,223)    (18,663,849)  

     

Валовий прибуток/(збиток) 1,530,985   (265,822) 

    

Витрати на реалізацію та збут (524,714)   (369,732)  

Адміністративні витрати (219,991)   (198,209)  

Інші операційні витрати (169,628)   (175,217)  

Інші операційні доходи 169,042   1,372,534  

(Збиток)/прибуток від курсових різниць (318,897)   447  

    

Фінансові доходи 2,902   5,931  

Фінансові витрати (96,283)   (83,679)  

Інші витрати (95,385)   (24,069) 

    

Прибуток до оподаткування 278,031   262,184  

    

Вигоди/(витрати) з податку на прибуток 71,711   (9,493)  

    

Прибуток за рік 349,742   252,691  

    

Інші сукупні (збитки)/доходи, за вирахуванням 

  податку на прибуток    

Статті, які не змінять класифікацію у подальшому на 

  прибуток або збиток:    

Переоцінка пенсійних зобов’язань із визначеними 

  Виплатами (33,166)   19,239 

    

Статті, які можуть змінити класифікацію у 

подальшому 

  на податок або прибуток -  - 

    

Інші сукупні доходи (збитки), за вирахуванням 

податку на 

  прибуток (33,166)   19,239 

    

Усього сукупних доходів за рік 316,576    271,930 

 

 

 

 



ПАТ „УКРТАТНАФТА“ ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
НА 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 

(у тисячах українських гривень) 

 

 

31 грудня 

2014 року 

 31 грудня 

2013 року 

АКТИВИ    
    

Необоротні активи    
Основні засоби 1,951,493  1,935,734  
Нематеріальні активи 1,359  1,737  
Передоплати за основні засоби 3,872  2,448  

Відстрочені податкові активи 91,071   6,340  
Інвестиції  40  138  

    
Усього необоротних активів 2,047,835  1,946,397  

    
Оборотні активи    

Запаси  3,040,218  1,870,787  
Передоплати постачальникам та інші оборотні активи 497,830  212,634  
Податки до відшкодування та передоплати за податками 78,961  213,133  
Торгова та інша дебіторська заборгованість 3,637,460  1,987,693  
Грошові кошти та їхні еквіваленти 160,064  17,890  

    
Усього оборотних активів 7,414,533  4,302,137  

    
Усього активів 9,462,368   6,248,534  

    ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ    
    

Власний капітал    
Акціонерний капітал 1,331,182   1,331,182  
Емісійний дохід 5,032,889   5,032,889  
Накопичені збитки (5,363,760)   (5,680,336)  

    
Усього власного капіталу 1,000,311   683,735  
    

Довгострокові зобов’язання    
Пенсійні зобов’язання із визначеними виплатами 206,182  167,576  

    
Усього довгострокових зобов’язань 206,182  167,576  

    
Короткострокові зобов’язання    

Банківські позики 1,487,899  496,134  
Торгова та інша кредиторська заборгованість 4,685,282  3,158,739  
Аванси, отримані від клієнтів 1,901,740  1,601,423  
Податки та збори до сплати 180,954  140,927  

    
Усього короткострокових зобов’язань 8,255,875  5,397,223  

    
Усього зобов’язань 8,462,057  5,564,799  
    

Усього власного капіталу та зобов’язань 9,462,368  6,248,534  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТ „УКРТАТНАФТА“ ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 

(у тисячах українських гривень) 
 

 
Акціонерний 

капітал  

Емісійний 

дохід  

Накопичені 

збитки  Усього 
        

Залишок станом на  

  1 січня 2013 року 

1,331,182  5,032,889  (5,952,266)   411,805  

        

Прибуток за рік -  -  252,691   252,691  

        

Інші сукупні доходи за рік -  -  19,239   19,239  
        

Усього сукупних доходів за 

рік 

-  -  271,930  271,930 

        

Залишок станом на  

  31 грудня 2013 року 

1,331,182   5,032,889   (5,680,336)   683,735  

        

Прибуток за рік -  -  349,742   349,742 
        

Інші сукупні збитки за рік -  -  (33,166)  (33,166) 
        

Усього сукупних доходів за 

рік -  -  316,576   316,576 
        

Залишок станом на  

  31 грудня 2014 року 1,331,182   5,032,889   (5,363,760)  1,000,311 

 

ПАТ „УКРТАТНАФТА“ ТА ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ 

(у тисячах українських гривень) 
 

  2014  2013 

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ     
     

Прибуток/(збиток) до оподаткування  278,031   262,184  
     

Коригування для узгодження прибутку/(збитку до 

оподаткування та чистих грошових коштів, отриманих 

від/(використаних в) операційної діяльності:     

Знос та амортизація  122,611      136,768 

Збиток від вибуття основних засобів  2,547   1,771  

Зменшення корисності інвестиції  98   66  

Уцінка запасів до чистої вартості реалізації  49,082   35,520   

Списання торгової та іншої кредиторської заборгованості  (369)   (685)  

Сторнування витрат з безнадійної заборгованості  (46,111)   (1,140,735)  

Зміна пенсійних зобов’язань із визначеними виплатами  5,717   (6,400)  

Нарахування судових витрат, штрафів та відповідної пені  78,989   9,477 

Використання резерву на податки до відшкодування  -  (105,666) 

Фінансові доходи  (2,902)   (5,931)  

Фінансові витрати  96,283   83,679  

Втрати від курсових різниць від неопераційній діяльності  245,773  - 
     



Операційний прибуток/(збиток) до змін у оборотному капіталі  829,749  (729,952) 
 

(Збільшення)/зменшення торгової та іншої дебіторської 

заборгованості  (1,605,783)  678,415  

(Збільшення)/зменшення передоплат постачальникам та 

інших оборотних активів  (285,196)  9,803  

Зменшення податків до відшкодування та передоплат за 

податками  131,923   132,739 

(Збільшення)/зменшення запасів  (1,191,216)  436,897   

Збільшення/(зменшення) торгової та іншої кредиторської 

заборгованості  1,197,031   (451,532)   

Збільшення авансів, отриманих від клієнтів  300,317   390,592  

Збільшення/(зменшення) податків та зборів до сплати  43,990   (73,729) 
     

Грошові кошти, (використані в)/отримані від операційної 

  Діяльності  (579,185)   393,233   
     

Податок на прибуток сплачений  (13,865)   (13,865)  

Виплачені пенсійні зобов’язання  (22,185)   (34,705)  
     

Чисті грошові кошти, (використані в)/отримані від 

  операційної діяльності  (615,235)  344,663 

     

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ     
     

Придбання основних засобів  (169,004)   (191,946) 

Надходження від вибуття основних засобів  -  69  

Відсотки отримані  2,902   5,931  

Придбання нематеріальних активів  (256)   (1,153)   
     

Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній 

  діяльності  (166,358)   (187,099)  
     

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ     

     

Надходження від позик  2,600,616  3,413,671  

Погашення позик  (1,618,872)  (3,496,200) 

Відсотки сплачені  (57,977)  (61,324) 

Погашення зобов’язань за договорами фінансової оренди  -  (1,231)  
     

Чисті грошові кошти, отримані від/(використані у)  

  фінансовій діяльності  923,767  (145,084)  

     

Чисте збільшення грошових коштів та їхніх еквівалентів  142,174   12,480  

     

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на початок 

року 17,890   5,410 
     

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХНІ ЕКВІВАЛЕНТИ, на кінець 

року  160,064   17,890 
 

Додаткова інформація щодо операцій негрошового характеру: 

 2014  2013 

    

Переміщення основних засобів до складу запасів після вибуття -  19,453 

 

 



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Публічне акціонерне товариство „Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія 

„УКРТАТНАФТА“ (надалі – ПАТ „УКРТАТНАФТА“ або „Компанія“) є публічним 

акціонерним товариством, зареєстрованим в Україні.  Під своєю колишньою назвою, 

Акціонерне товариство „Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія 

„УКРТАТНАФТА“, Компанія була створена на підставі Указів Президента України № 704/94 

від 29 листопада 1994 року та Президента Республіки Татарстан № УП-883 від 13 грудня 

1994 року, а також у відповідності до угоди між урядом України та урядом Російської 

Федерації „Про заснування Транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії 

„УКРТАТНАФТА“ від 4 липня 1995 року. 

Публічне акціонерне товариство «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія 

«Укртатнафта» (ідентифікаційний код 00152307) є новим найменуванням Закритого 

акціонерного товариства транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія 

«Укртатнафта» (ідентифікаційний код 00152307) відповідно до вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства». Зареєстрований офіс Компанії та основне місце провадження її 

господарської діяльності знаходяться за адресою: вул. Свіштовська, 3, Кременчук, 

Полтавська область, Україна. 

Основною діяльністю Компанії та її дочірніх підприємств (надалі разом – „Група“) є 

переробка сирої нафти.  Компанія провадить свою діяльність на Кременчуцькому 

нафтопереробному заводі, фактична потужність переробки нафти якого становила 10.5 

мільйонів тон сирої нафти на рік.  У 2014 році Група переробила 2.09 мільйона тон сирої нафти 

(2013: 2.50 мільйона тон).  

Група також знаходиться під істотним впливом державної компанії НАК „Нафтогаз України“.   

2. ОПЕРАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

У 2014 році Україна знаходилася у стані політичних та економічних потрясінь.  Крим, 

автономна республіка у складі України, був фактично анексований Російською Федерацією.  

Україна також сильно постраждала у результаті розгортання сепаратистських рухів та 

розвалу системи правопорядку у Луганській та Донецькій областях.  

 

Українська гривня девальвувала щодо основних світових валют.  Національний банк України 

запровадив низку стабілізаційних заходів, направлених на обмеження відтоку депозитів 

клієнтів із банківської системи України, покращення ліквідності українських банків та 

стабілізації курсу обміну гривні до основних іноземних валют. 

 

Для підтримання економіки країни необхідне істотне зовнішнє фінансування.  Стабілізація 

економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського 

уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі неможливо 

передбачити. 

 

3. СТРУКТУРА ГРУПИ 

Перелік підприємств, консолідованих Компанією, та їхня основна діяльність представлені 

таким чином: 
     Частка власності Групи 

Назва підприємства  

Країна 

реєстрації  

Основна 

діяльність 

31 грудня 

2014 року  

31 грудня 

2013 року 

        ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА 

„УКРТАТНАФТАСЕРВІС” 

Дочірнє 

підприємс

тво Україна  Будівництво 100.00%  100.00% 

ТОВ «МСЧ  «Нафтохімік» 

Дочірнє 

підприємс

тво Україна  

Надання  

медичних 

послуг 100.00%  100.00% 

 



4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Заява про відповідність – Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності („МСФЗ“).   

 

Основа підготовки консолідованої фінансової звітності – Ця консолідована фінансова 

звітність Групи була підготовлена на основі принципу історичної вартості.  Історична 

вартість звичайно визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в 

обмін на активи. 

Основні принципи облікової політики викладені нижче.  

Прийняття нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності – У 

поточному році були прийняті до застосування такі поправки до МСФЗ: 

Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність“, МСФЗ 12 „Розкриття інформації 

щодо часток в інших підприємствах“ та МСБУ 27 „Окрема фінансова звітність“ – 

Інвестиційні підприємства.  Набули чинності із 1 січня 2014 року; 

Поправки до МСБО 32 „Фінансові інструменти: подання інформації“ – Рекомендації до 

застосування щодо взаємного заліку фінансових активів та фінансових зобов’язань.  Набули 

чинності із 1 січня 2014 року; 

Поправки до МСБО 36 „Зменшення корисності активів“ – Розкриття інформації щодо суми 

відшкодування нефінансових активів.  Набули чинності із 1 січня 2014 року; 

Поправки до МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка“ – Передача прав за 

похідними фінансовими інструментами та подовження обліку хеджування.  Набули чинності 

із 1 січня 2014 року; 

Тлумачення КТ МСФЗ 21 „Збори“.  Набуло чинності із 1 січня 2014 року. 

Прийняття до застосування нових і переглянутих стандартів та тлумачень або поправок до 

стандартів не завдало жодного впливу на консолідований фінансовий стан або показники 

діяльності Групи, відображені у цій консолідованій фінансовій звітності, а також не призвело 

до якихось змін в обліковій політиці Групи та сумах, відображених за поточний або 

попередні роки.  

 

Продовження тексту приміток 

 

Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності – На дату 

затвердження цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти та тлумачення, а також 

поправки до стандартів були випущені, але іще не набули чинності: 

Стандарти та тлумачення 

Набувають чинності для 

річних періодів, які 

починаються на або після: 

  

Поправки МСБО 19 „Виплати працівникам“ – Пенсійні плани із 

визначеним виплатами: внески працівників 1 липня 2014 року 

Поправки до МСФЗ – „Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2010–2012 

років“ 1 липня 2014 року 

Поправки до МСФЗ – „Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2011–2013 

років“ 1 липня 2014 року 

МСФЗ 14 „Відстрочені рахунки тарифного регулювання“ 1 січня 2016 року 

Поправки до МСБО 16 „Основні засоби“ і МСБО 38 „Нематеріальні 

активи“ – Роз’яснення щодо застосування прийнятних методів обліку зносу 

та амортизації 1 січня 2016 року 

Поправки до МСБО 27 „Окрема фінансова звітність“ – Застосування 

методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності 1 січня 2016 року 

Поправки до МСБО 16 „Основні засоби“ і МСБО 41 „Сільське 

господарство“ – Сільське господарство: плодоносні рослини 1 січня 2016 року 

Поправки до МСФЗ 11 „Спільна діяльність“ – Облік операцій придбання 

часток у спільній діяльності 1 січня 2016 року 

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs14


Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність“ і МСБО 28 

„Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства“ – Продаж або внесення 

активів інвестором до його асоційованого чи спільного підприємства 1 січня 2016 року 

Поправки до МСБО 1 „Подання фінансової звітності“ – Ініціатива щодо 

розкриття інформації 1 січня 2016 року  

Поправки до МСФЗ 10 „Консолідована фінансова звітність“, МСФЗ 12 

„Розкриття інформації щодо часток в інших підприємствах“ та МСБО 28 

„Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства“ (2011) – Інвестиційні 

підприємства: застосування виключення щодо консолідації 1 січня 2016 року 

Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012–2014 років 1 липня 2016 року  

МСФЗ 15 „Доходи від реалізації за договорами з клієнтами“ 1 січня 2017 року 

МСФЗ 9 „Фінансові інструменти“ (2014) 1 січня 2018 року 

На разі керівництво здійснює оцінку впливу даних поправок і стандартів на майбутню 

фінансову звітність. 

Функціональна валюта та валюта подання – Функціональною валютою та валютою 

подання цієї консолідованої фінансової звітності Компанії та її дочірніх підприємств є 

українська гривня.  Операції Компанії та її дочірніх підприємств у валютах, які відрізняються 

від функціональної валюти Групи, вважаються операціями в іноземних валютах. 

Операції в іноземних валютах – Операції у валютах, які відрізняються від української 

гривні, первісно відображаються за курсами обміну валют, встановленими на дати 

відповідних операцій.  Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані у таких валютах, 

перераховуються за курсами обміну валют, які переважали на звітну дату.  Усі реалізовані та 

нереалізовані прибутки та збитки, які виникають у результаті курсових різниць, визнаються у 

складі консолідованого прибутку або збитку. 

Курси обміну валют, використані під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності, 

представлені таким чином: 

Валюта  

Станом на  

31 грудня 

2014 року 

 Середній курс 

обміну валют 

за 2014 рік  

Станом на  

31 грудня 

2013 року 

 Середній курс 

обміну валют 

за 2013 рік 

        

Гривня/долар США 15.7686  11.9095  7.9930  7.9930 

Гривня/євро 19.2329  15.7410  11.0415  10.6116 

Гривня/російський рубль 0.3030  0.3112  0.2450  0.2511 

Облік в умовах гіперінфляції – До 1 січня 2001 року економіка України вважалась 

гіперінфляційною у відповідності до МСБО 29 „Фінансова звітність в умовах гіперінфляції“.  

Відповідно, у консолідовану фінансову звітність вносились коригування для відображення 

впливу від зменшення купівельної спроможності української гривні. 

Починаючи із року, який закінчився 31 грудня 2001 року, економіка України перестала 

вважатися гіперінфляційною; відповідно, балансова вартість статей власного капіталу, 

відображена у консолідованій фінансовій звітності Групи за період, який закінчився 

31 грудня 2000 року, використовувалась як основа для відображення балансової вартості у 

консолідованій фінансовій звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2001 року, і у подальші 

роки. 

 

Основа консолідації – Ця консолідована фінансова звітність включає фінансові звітності 

Компанії, підприємств, які контролюються Компанією, та її дочірніх підприємств.  Контроль 

досягається тоді, коли Компанія: 

 має владні повноваження щодо об’єкта інвестування; 

 зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об’єкта 

інвестування; та  

 має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об’єкта інвестування 

для впливу на свої результати.  

http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs10
http://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs15


Компанія здійснює переоцінку наявності або відсутності контролю над об’єктом інвестицій, 

якщо факти та обставини вказують на зміни одного або більше із трьох перелічених вище 

елементів контролю. 

У випадку коли Компанія має менше більшості прав голосу в об’єкті інвестування, вона 

володіє владними повноваженнями над цим об’єктом інвестицій, коли прав голосу достатньо 

для забезпечення його практичної здатності керувати значущими видами його діяльності 

одноосібно.  Оцінюючи, чи є права голосу Компанії достатніми для надання їй владних 

повноважень, Компанія враховує усі факти та обставини, у тому числі: 

 розмір утримуваного Компанією пакету голосів порівняно із розміром та ступенем 

розпорошеності пакетів інших утримувачів прав голосу;  

 потенційні права голосу, утримувані Компанією, інших утримувачів голосів або інших 

сторін; 

 права, які виникають внаслідок інших контрактних угод; та 

 будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на те, що Компанія має або не має 

можливості керувати значущими видами діяльності у період часу, коли необхідно 

прийняти рішення, включно з порядком розподілу голосів під час голосування на 

попередніх зборах акціонерів. 

Консолідація дочірнього підприємства розпочинається із дати, коли Компанія отримує 

контроль над дочірнім підприємством, та припиняється, коли Компанія втрачає контроль над 

дочірнім підприємством.  Зокрема, доходи і витрати дочірнього підприємства, придбаного 

або проданого протягом року, включаються до консолідованого звіту про прибутки або 

збитки та інші сукупні доходи, починаючи із дати отримання Компанією контролю і до дати 

втрати Компанією контролю над дочірнім підприємством.  

 

Прибуток або збиток та кожний компонент іншого сукупного доходу розподіляються на 

власників Компанії і неконтрольні частки володіння.  Загальна сума сукупного доходу 

дочірніх підприємств розподіляється на власників Компанії і неконтрольні частки володіння, 

навіть якщо це призводить до виникнення у неконтрольних часток володіння від’ємного 

залишку. 

У разі необхідності у фінансову звітність дочірніх підприємств вносяться коригування для 

приведення їхньої облікової політики у відповідність до облікової політики Групи.  

Усі внутрішньогрупові активи та зобов’язання, статті власного капіталу, доходи, витрати і 

потоки грошових коштів за операціями між членами Групи виключаються повністю під час 

консолідації. 

Визнання доходів – Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації 

отриманої або до отримання і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, 

надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних сум дисконтів, 

податку на додану вартість („ПДВ“) та акцизного збору. 

Реалізація товарів – Доходи від реалізації нафтопродуктів визнаються за умови виконання 

усіх наведених нижче умов: 

 Група передала покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням 

продукцією; 

 Група більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється з правом 

володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданою продукцією; 

 сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена; 

 існує вірогідність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надійдуть до Групи; та 

 понесені або очікувані витрати, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Доходи від дивідендів та відсотків – Доходи від дивідендів за інвестиціями визнаються тоді, 

коли було встановлене право Групи на отримання виплат (за умови що існує вірогідність 

надходження економічних вигід для Групи, і суму доходів можна визначити достовірно). 



Доходи з відсотків від фінансового активу визнаються тоді, коли існує вірогідність 

надходження економічних вигід для Групи, і суму доходів можна визначити достовірно.  

Доходи з відсотків нараховуються на основі розподілу за часом, з урахуванням основної суми 

заборгованості та ефективної відсоткової ставки, яка застосовується, що являє собою ставку, 

яка точно дисконтує очікувані суми майбутніх надходжень грошових коштів протягом 

очікуваного строку корисного використання фінансового активу до чистої балансової 

вартості цього активу на момент первісного визнання.  

Витрати на позики – Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, 

будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до 

їхнього використання за призначенням або продажу потрібен істотний період часу, додаються 

до первісної вартості цих активів до того моменту, поки ці активи не будуть, в основному, 

готові до їхнього використання за призначенням або продажу. 

Інвестиційні доходи, отримані від тимчасової інвестиції спеціальних позик, витрати за якими 

будуть включені до складу кваліфікованих активів, вираховуються із витрат на позики, які 

підлягають капіталізації. 

Усі інші витрати на позики визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку того 

періоду, у якому вони були понесені. 

Оренда – Оренда класифікується як фінансова, коли за умовами оренди орендар приймає на 

себе усі основні ризики та вигоди, пов’язані із володінням орендованим активом.  Уся інша 

оренда класифікується як операційна. 

Група як орендар – Активи, які утримуються Групою за договорами фінансової оренди, 

первісно визнаються як активи Групи за справедливою вартістю на дату укладення договору 

оренди або за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, якщо ця сума менша.  

Відповідне зобов’язання перед орендодавцем включається до складу консолідованого звіту 

про фінансовий стан як зобов’язання за договорами фінансової оренди. 

Орендні платежі розподіляються пропорційно на фінансові витрати та зменшення орендного 

зобов’язання таким чином, щоб виходила постійна відсоткова ставка на решту від залишку 

зобов’язання.  Фінансові витрати відображаються безпосередньо у складі консолідованого 

прибутку або збитку, якщо вони не належать безпосередньо до кваліфікованих активів.  У 

цьому випадку вони капіталізуються згідно із загальною політикою Групи щодо витрат на 

позики.  Умовні орендні платежі визнаються як витрати того періоду, в якому вони були 

понесені. 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються як витрати на прямолінійній основі 

протягом строку дії відповідної оренди, за виключенням випадків коли інший системний 

спосіб краще характеризує ті часові рамки, в яких можуть бути реалізовані економічні вигоди 

від орендованого активу.  Умовні орендні платежі, які виникають за договорами операційної 

оренди, визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені. 

У випадку отримання засобів стимулювання для того, щоб укласти договір операційної 

оренди, такі заохочення визнаються як зобов’язання.  Сукупна сума від таких заохочень 

визнається як зменшення орендних витрат на прямолінійній основі, за виключенням випадків 

коли інший системний спосіб краще характеризує ті часові рамки, в яких можуть бути 

реалізовані економічні вигоди від орендованого активу. 

Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного 

податку на прибуток та відстроченого податку.  

Поточний податок – Податок, який підлягає сплаті у поточному періоді, базується на 

оподатковуваному прибутку за рік.  Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, 

відображеного у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи, тому 

що в нього не включені статті доходів або витрат, які підлягають оподатковуванню або 

відносяться на витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також тому що в нього не 

включаються статті, які ніколи не підлягають оподатковуванню або не відносяться на витрати 

в цілях оподаткування.  Зобов’язання Групи з поточного податку на прибуток розраховується 

із використанням податкових ставок, які діяли або фактично діяли на звітну дату. 



Відстрочений податок – Відстрочений податок визнається стосовно різниць між балансовою 

вартістю активів і зобов’язань у консолідованій фінансовій звітності та відповідними 

податковими базами, які використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку.  

Відстрочені податкові зобов’язання зазвичай визнаються для всіх оподатковуваних 

тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх тимчасових 

різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, у тому обсязі, щодо якого існує 

ймовірність того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна 

буде реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на витрати в цілях оподаткування.  Такі 

активи і зобов’язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають з гудвілу або у 

результаті первісного визнання (крім випадків об’єднання підприємств) інших активів і 

зобов’язань в рамках операції, яка не впливає ні на оподатковуваний прибуток, ні на 

обліковий прибуток.  

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових різниць, 

пов’язаних з інвестиціями у дочірні та асоційовані підприємства, а також із частками у 

спільних підприємствах, за виключенням випадків коли Група здатна контролювати 

сторнування тимчасових різниць та існує ймовірність, що така тимчасова різниця не буде 

сторнована у найближчому майбутньому.  Відстрочені податкові активи, які виникають із 

тимчасових різниць, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, пов’язаних з такими 

інвестиціями і частками, визнаються лише у тому обсязі, стосовно якого існує вірогідність 

отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалізувати 

ці тимчасові різниці, і їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і 

зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволить відшкодувати всю або частину суми цього активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як 

очікується, будуть застосовуватися у тому періоді, в якому актив буде реалізований або буде 

погашене зобов’язання, на основі діючих або фактично діючих податкових ставок (або 

податкових законів) на звітну дату.  Оцінка відстрочених податкових зобов’язань і активів 

відображає податкові наслідки, які можуть виникнути у результаті використання Групою на 

звітну дату того або іншого методу для відшкодування або погашення балансової вартості 

своїх активів та зобов’язань. 

Поточний та відстрочений податки за період – Поточний та відстрочений податки 

визнаються як витрати або доходи у складі консолідованого прибутку або збитку, за 

винятком випадків коли вони відносяться до статей, які відображаються безпосередньо у 

складі власного капіталу або інших сукупних доходів (у цьому випадку податки також 

визнаються безпосередньо у складі власного капіталу або інших сукупних доходів), або коли 

вони виникають у результаті первісного обліку об’єднання підприємств.  У випадку 

об’єднання підприємств податковий вплив береться до уваги під час розрахунку гудвілу або 

визначення перевищення частки покупця у чистій справедливій вартості ідентифікованих 

активів, зобов’язань та умовних зобов’язань підприємства, яке купується, над вартістю 

об’єднання підприємств. 

Основні засоби – Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Група вирішила використати справедливу вартість основних засобів як умовну первісну 

вартість станом на дату переходу до МСФЗ, а саме 1 січня 2007 року.  Керівництво 

використало результати оцінки основних засобів, виконаної незалежними професійними 

оцінювачами, для визначення їхньої справедливої вартості станом на цю дату.  Основою 

оцінки служила справедлива вартість, яка визначалась як сума, за яку актив можна було б 

обміняти в операції, яку виконують добре поінформовані, незалежні одна від одної сторони, 

які бажають здійснити таку операцію, або амортизована вартість заміщення для певних 

виробничих активів, для яких не існує активного ринку. 



Історична вартість об’єктів основних засобів, які були придбані після дати переходу до 

МСФЗ, включає: (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, які не 

відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які 

безпосередньо пов’язані із доведенням об’єкта до місця розташування та приведення його у 

стан, необхідний для експлуатації відповідно до намірів керівництва Групи.  Вартість активів, 

створених власними силами, включає первісну вартість матеріалів, прямі витрати на оплату 

праці та відповідну частину виробничих накладних витрат. 

Сума, яка підлягає амортизації, становить первісну вартість об’єкта основних засобів, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості.  Ліквідаційна вартість активу – це очікувана сума, 

яку Група одержала б на даний момент від реалізації об’єкта основних засобів після 

вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того віку й стану, 

у якому, як можна очікувати, він буде перебувати наприкінці строку свого корисного 

використання. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, яка підлягає амортизації, 

протягом строку корисного використання відповідного активу і розраховується із 

використанням прямолінійного методу.  Очікувані строки корисного використання 

представлені таким чином (кількість років): 

Будівлі та споруди 5–60 

Машини та обладнання  2–30 

Транспортні засоби та автомобілі  2–10 

Інші основні засоби 3–11 

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року.  Вплив будь-яких змін порівняно з 

попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки. 

Активи, утримувані за договорами фінансової оренди, амортизуються протягом очікуваного 

строку корисного використання на тій самій основі, що й власні активи або, якщо такий строк 

коротший, протягом строку відповідної оренди. 

Об’єкт основних засобів припиняє визнаватися після вибуття або коли більше не очікується 

отримання жодних майбутніх економічних вигід від продовження використання цього 

активу.  Прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта 

основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від реалізації та балансовою 

вартістю активу і визнається у складі консолідованого прибутку або збитку. 

Незавершене будівництво включає витрати, безпосередньо пов’язані із будівництвом 

основних засобів, з урахуванням відповідно розподілених прямих змінних накладних витрат, 

понесених під час будівництва, і, для кваліфікованих активів, витрат на позики, 

капіталізованих у відповідності до облікової політики Групи.  Незавершене будівництво не 

амортизується.  Амортизація незавершеного будівництва, на основі методу, який 

застосовується до інших об’єктів основних засобів, починається з моменту готовності цих 

активів до експлуатації, тобто коли вони перебувають у тому місці й стані, які необхідні, щоб 

їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керівництвом.  

Група має право на користування землею, на якій розташовані її виробничі потужності, і 

сплачує податок на землю, який оцінюється щорічно на основі загальної площі землі та її 

використання відповідно до зони, до якої вона віднесена. 

Нематеріальні активи – Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.  

Очікувані строки корисного використання та метод амортизації переглядаються на кінець 

кожного звітного періоду, причому вплив будь-яких змін в оцінках обліковується на 

перспективній основі.  

Амортизація відображається у складі консолідованого прибутку або збитку на прямолінійній 

основі протягом очікуваного строку корисного використання нематеріальних активів, який, 

як передбачається, не перевищує періоду у п’ять років. 



Нематеріальний актив припиняє визнаватися у результаті вибуття або коли більше не 

очікується отримання майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.  

Прибутки або збитки, які виникають від припинення визнання нематеріального активу і 

оцінюються як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю 

активу, визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку у тому періоді, коли такий 

актив припиняє визнаватися. 

Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів – На кожну звітну дату 

Група переглядає балансову вартість своїх основних засобів та нематеріальних активів для 

визначення, чи існують будь-які свідчення того, що такі активи зазнали збитку від зменшення 

корисності.  У разі наявності таких свідчень Група здійснює оцінку суми відшкодування 

відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке 

зменшення корисності мало місце).  Якщо неможливо здійснити оцінку суми відшкодування 

окремого активу, Група оцінює суму відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до 

якої належить цей актив.  У випадках коли можна визначити обґрунтовану та послідовну 

основу для розподілу активів, корпоративні активи також розподіляються на окремі одиниці, 

які генерують грошові кошти, або, інакше, вони розподіляються до найменшої групи 

одиниць, які генерують грошові кошти, для яких можна визначити обґрунтовану та 

послідовну основу для розподілу.  

Сума очікуваного відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості, за 

вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання.  При проведенні оцінки 

вартості під час використання сума очікуваних майбутніх потоків грошових коштів 

дисконтується до їхньої теперішньої вартості із використанням ставки дисконтування до 

оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, 

характерні для активу, стосовно якого не були скориговані оцінки майбутніх потоків 

грошових коштів.  

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує 

грошові кошти) менша за його балансову вартість, то балансова вартість активу (або одиниці, 

яка генерує грошові кошти) зменшується до суми його очікуваного відшкодування.  Збитки 

від зменшення корисності визнаються негайно у складі консолідованого прибутку або збитку. 

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова 

вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої 

оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшена балансова вартість не 

перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби для активу (або одиниці, яка 

генерує грошові кошти) у попередні роки не був визнаний збиток від зменшення корисності.  

Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі консолідованого 

прибутку або збитку. 

Запаси – Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої 

вартості реалізації.  Витрати на запаси, включно з відповідною частиною фіксованих та 

змінних накладних витрат, розподіляються на запаси за методом, який найкраще підходить 

для відповідного класу запасів.  Сира нафта оцінюється за методом середньозваженої 

вартості, а незавершене виробництво і готова продукція – за методом „перше надходження – 

перше вибуття“.  Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну продажу запасів, за 

вирахуванням усіх очікуваних витрат на завершення виробництва та реалізацію.  

Розподіл фіксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 

виробничих потужностях під час роботи у нормальних умовах.  Нормальна виробнича 

потужність являє собою очікуваний обсяг виробництва, з урахуванням втрати потужності у 

результаті планового технічного обслуговування.  Як результат, сума фіксованих накладних 

витрат, які відносяться на кожну одиницю продукції, не збільшується внаслідок низького 

рівня виробництва або простою виробничих потужностей.  Нерозподілені накладні витрати 

визнаються як витрати того періоду, в якому вони були понесені.  Змінні виробничі накладні 

витрати розподіляються на кожну одиницю продукції на основі фактичного використання 

виробничих потужностей. 



Фінансові інструменти – Група визнає фінансові активи та зобов’язання у своєму 

консолідованому звіті про фінансовий стан, коли вона стає стороною у контрактних 

взаємовідносинах щодо певного інструмента.   

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.  

Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску 

фінансових активів та фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових 

зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у 

складі прибутку або збитку) додаються до або вираховуються зі справедливої вартості 

фінансових активів або фінансових зобов’язань, відповідно, на момент первісного визнання.  

Витрати на здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання фінансових активів 

або фінансових зобов’язань, які відображаються за справедливою вартістю, із відображенням 

переоцінки у складі прибутку або збитку, визнаються негайно у складі консолідованого 

прибутку або збитку. 

Метод ефективної відсоткової ставки – Метод ефективної відсоткової ставки являє собою 

метод розрахунку амортизованої вартості фінансового активу (зобов’язання) та розподілу 

доходів (витрат) з відсотків протягом відповідного періоду.  Ефективна відсоткова ставка – це 

ставка, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження (виплати) грошових коштів (у 

тому числі усі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять невід’ємну 

частину ефективної відсоткової ставки, витрати на здійснення операції та інші премії або 

дисконти) протягом очікуваного строку використання фінансового активу (зобов’язання) або, 

коли доцільно, коротшого періоду до чистої балансової вартості на момент первісного 

визнання. 

 

Продовження тексту приміток 

 

Фінансові активи – Фінансові активи Групи класифікуються на такі спеціальні категорії: 

 фінансові активи, доступні для продажу;  

 кредити та дебіторська заборгованість.  

Класифікація залежить від характеру та цілей фінансових активів і визначається на момент 

їхнього первісного визнання. 

Фінансові активи, доступні для продажу – Фінансові активи, доступні для продажу, є 

непохідними фінансовими активами, які або визначені як такі, що доступні для продажу, або 

не класифікуються як (a) кредити та дебіторська заборгованість, (б) інвестиції, утримувані до 

погашення, або (в) фінансові активи, які відображаються за справедливою вартістю, із 

відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку.  

Утримувані Групою котирувані акції, якими торгують на активному ринку, класифікуються 

як доступні для продажу та відображаються за справедливою вартістю на кінець кожного 

звітного періоду.  Прибутки або збитки, які виникають від зміни справедливої вартості, 

визнаються у складі резерву переоцінки інвестицій, за виключенням збитків від зменшення 

корисності, відсотків, які розраховуються із використанням методу ефективної відсоткової 

ставки, та прибутків і збитків від курсових різниць за монетарними активами, які визнаються 

безпосередньо у складі консолідованого прибутку або збитку. 

Коли відбувається вибуття інвестиції або визначається, що вона знецінилась, сукупний 

прибуток або збиток, визнаний раніше у резерві переоцінки інвестицій, включається до 

складу консолідованого прибутку або збитку за період.   

Інвестиції у власний капітал, доступні для продажу, які не мають ринкової ціни котирування 

на активному ринку і справедливу вартість яких неможливо визначити достовірно, 

оцінюються за первісною вартістю, за вирахуванням будь-яких ідентифікованих збитків від 

зменшення корисності на кінець кожного звітного періоду. 

Дивіденди за інструментами власного капіталу, доступними для продажу, визнаються у 

складі консолідованого прибутку або збитку, коли встановлене право Групи на отримання 

таких дивідендів. 



Кредити та дебіторська заборгованість – Кредити та дебіторська заборгованість є 

непохідними фінансовими активами із фіксованими платежами або платежами, які можна 

визначити, які не мають котирування на активному ринку.  Кредити та дебіторська 

заборгованість (у тому числі торгова та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та 

їхні еквіваленти) оцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу 

ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності.   

Доходи з відсотків визнаються із застосуванням методу ефективної відсоткової ставки, за 

винятком короткострокової дебіторської заборгованості, коли визнання відсотків не матиме 

істотного впливу. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти – Грошові кошти та їхні еквіваленти включають грошові 

кошти у касі, грошові кошти на рахунках в банках і короткострокові банківські депозити із 

терміном погашення до трьох місяців.  

Зменшення корисності фінансових активів – Фінансові активи оцінюються на наявність 

ознак зменшення корисності на кожну звітну дату.  Фінансові активи вважаються 

знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення того, що у результаті однієї або більше 

подій, які відбулися після первісного визнання фінансового активу, очікуваний майбутній рух 

грошових коштів від цієї інвестиції зазнав негативного впливу. 

Для інвестицій у власний капітал, доступних для продажу, об’єктивним свідченням 

зменшення корисності є суттєве або тривале зменшення справедливої вартості цінного паперу 

нижче його первісної вартості. 

Для всіх інших фінансових активів об’єктивні свідчення зменшення корисності можуть 

включати: 

 значні фінансові труднощі емітента або контрагента; або 

 невиконання зобов’язань або несплату у строк відсотків або основної суми 

заборгованості; або 

 коли існує ймовірність, що позичальник збанкрутує або буде проводити фінансову 

реорганізацію; або 

 зникнення активного ринку для цього фінансового активу у результаті фінансових 

труднощів. 

Для певних категорій фінансових активів, таких як торгова дебіторська заборгованість, для 

яких не проводилася індивідуальна оцінка на предмет їхнього зменшення корисності, 

подальша оцінка на предмет зменшення корисності проводиться на колективній основі.  

Об’єктивним свідченням зменшення корисності для портфеля дебіторської заборгованості 

може служити минулий досвід Групи стосовно збору платежів, а також зміни, які 

спостерігаються у загальнодержавному або регіональному економічному середовищі, які 

можуть бути пов’язані із непогашенням дебіторської заборгованості. 

Для фінансових активів, які відображаються за амортизованою вартістю, сумою зменшення 

корисності є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних 

майбутніх потоків грошових коштів, дисконтованих за первісною ефективною ставкою 

відсотка для цього фінансового активу. 

Балансова вартість фінансового активу зменшується на суму збитку від зменшення 

корисності безпосередньо для всіх фінансових активів, за винятком дебіторської 

заборгованості, для якої балансова вартість зменшується через використання резерву на 

покриття збитків від сумнівної заборгованості.  У тих випадках коли дебіторська 

заборгованість вважається безнадійною, вона списується за рахунок резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності.  Подальше відшкодування раніше списаних сум 

проводиться за рахунок резервів.  Зміна балансової вартості резерву на покриття збитків від 

зменшення корисності визнається у складі консолідованого прибутку або збитку. 

За виключенням інструментів власного капіталу, доступних для продажу, якщо у подальші 

періоди сума збитку від зменшення корисності зменшується, і таке зменшення можна 

об’єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності, то раніше 

визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок консолідованого прибутку 



або збитку у тій мірі, в якій балансова вартість інвестиції на дату сторнування зменшення 

корисності не перевищує вірогідну суму амортизованої вартості, якби зменшення корисності 

не було визнане. 

Стосовно цінних паперів власного капіталу, доступних для продажу, то збитки від зменшення 

корисності, які були раніше визнані у складі консолідованого прибутку або збитку, не 

сторнуються через консолідований прибуток або збиток.  Будь-яке збільшення справедливої 

вартості після визнання збитку від зменшення корисності визнається у складі інших сукупних 

доходів у статті резерву переоцінки інвестицій. 

 

Припинення визнання фінансових активів – Група припиняє визнавати фінансовий актив 

лише в тих випадках, коли припиняють свою дію договірні права на потоки грошових коштів 

від цього активу; або ж коли вона передає фінансовий актив і всі істотні ризики й вигоди, 

пов’язані із володінням цим активом, іншому підприємству.  Якщо Група не передає і не 

залишає за собою усі істотні ризики й вигоди, пов’язані з володінням активом, і продовжує 

контролювати переданий актив, тоді вона визнає свою частку в цьому активі та пов’язане з 

ним зобов’язання на суму, яку їй, можливо, потрібно буде заплатити.  Якщо Група зберігає 

усі істотні ризики й вигоди, пов’язані із володінням переданим фінансовим активом, то вона 

продовжує визнавати цей фінансовий актив, а також визнає забезпечені заставою суми позик 

у розмірі отриманих надходжень. 

Після повного припинення визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю 

активу та сумою компенсації отриманої і до отримання та накопиченим прибутком або 

збитком, який був визнаний у складі інших сукупних доходів та накопичений у складі 

власного капіталу, визнається у складі консолідованого прибутку або збитку. 

Після неповного припинення визнання фінансового активу (наприклад, коли Група зберігає за 

собою право викупу частини переданого активу або зберігає залишкову частку, яка не 

призводить до збереження усіх істотних ризиків та вигід від володіння активом, і при цьому 

Група зберігає контроль) Група розподіляє попередню балансову вартість фінансового активу 

між частиною, яку вона продовжує визнавати у зв’язку із продовженням участі у ньому, та 

частиною, яку вона більше не визнає, на основі відносної справедливої вартості цих частин на 

дату передачі.  Різниця між балансовою вартістю, розподіленою на частину, яка більше не 

визнається, та сумою отриманої компенсації за частину, яка більше не визнається, та будь-

яким накопиченим прибутком або збитком, розподіленим на неї, який був визнаний у складі 

інших сукупних доходів, визнається у складі консолідованого прибутку або збитку.  

Накопичений прибуток або збиток, який був раніше визнаний у складі інших сукупних 

доходів, розподіляється між частиною, яка продовжує визнаватися, та частиною, яка більше 

не визнається на основі відносної справедливої вартості цих частин. 

Фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу, випущені Групою 

Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу – Боргові 

інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов’язання, 

або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень 

фінансового зобов’язання та інструмента власного капіталу. 

Інструменти власного капіталу – Інструмент власного капіталу являє собою будь-який 

договір, який свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх 

його зобов’язань.  Інструменти власного капіталу, випущені Групою, відображаються у сумі 

отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск. 

Операція викупу інструментів власного капіталу Групи визнається та вираховується 

безпосередньо із власного капіталу.  Жодного прибутку або збитку не визнається у складі 

консолідованого прибутку або збитку у результаті придбання, продажу, випуску або 

анулювання інструментів власного капіталу Групи. 

Фінансові зобов’язання – Фінансові зобов’язання Групи класифікуються як інші фінансові 

зобов’язання. 



Інші фінансові зобов’язання – Інші фінансові зобов’язання, включно з позиками і торговою та 

іншою кредиторською, первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням 

витрат на здійснення операції.  Інші фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за 

амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, причому 

відсоткові витрати визнаються на основі фактичної дохідності. 

Припинення визнання фінансових зобов’язань – Група припиняє визнавати фінансові 

зобов’язання тоді і тільки тоді, коли зобов’язання Групи виконані, відмінені або спливає 

строк їхньої дії.  Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання, визнання якого 

припинене, та компенсацією сплаченою і до сплати визнається у складі консолідованого 

прибутку або збитку.  

Пенсійні зобов’язання із визначеними виплатами 

Державний пенсійний план із визначеними внесками – Група здійснює внески до Державного 

пенсійного фонду України виходячи із заробітної плати кожного працівника.  Витрати Групи 

за такими внесками включені у статтю „Витрати на персонал“.  Ці суми включаються до 

складу витрат того періоду, в якому вони були понесені. 

Пенсійні зобов’язання із визначеними виплатами – Група зобов’язана компенсувати 

Державному пенсійному фонду України кошти за пенсії, які виплачуються працівникам 

Групи, які працювали у шкідливих для здоров’я умовах праці (перелік професій „Привілеї І“ 

та „Привілеї ІІ“) і, як результат, одержали право на отримання пенсії до настання звичайного 

пенсійного віку, як визначено пенсійним законодавством.  

Цей пенсійний план зі встановленими виплатами („План“) не має фінансового фонду та 

відповідних активів. 

Для пенсійних планів із визначеними виплатами вартість зобов’язання із надання виплат 

визначається із використанням методу прогнозної умовної одиниці, причому актуарні оцінки 

проводяться на кінець кожного річного звітного періоду.  Переоцінка, яка включає актуарні 

прибутки та збитки, відображається негайно у консолідованому звіті про фінансовий стан із 

визнанням відповідних доходів або витрат у складі інших сукупних доходів або збитків у 

тому періоді, в якому вони виникають.  Переоцінка, визнана у складі іншого сукупного 

доходу, відображається негайно у складі нерозподіленого прибутку і не буде змінювати свою 

класифікацію на прибуток або збиток.  Витрати на послуги попередніх років визнаються у 

складі консолідованого прибутку або збитку того періоду, у якому були внесені зміни до 

пенсійного плану.  Чистий дохід з відсотків розраховується із застосуванням ставки 

дисконтування на початок періоду до чистого зобов’язання за пенсійними планами із 

визначеними виплатами.  Категорії витрат за пенсійними програмами із визначеними 

виплатами представлені таким чином: 

 вартість послуг (включно з витратами на поточні послуги, витратами на послуги 

попередніх років, а також прибутками та збитками від скорочення витрат та 

розрахунків); 

 чисті витрати або доходи з відсотків; та 

 переоцінка. 

Група подає перші два компоненти витрат за пенсійними планами із визначеними виплатами 

у складі консолідованого прибутку або збитку у статті „Витрати на персонал“.  Прибутки та 

збитки від скорочення обліковуються як витрати на послуги попередніх років. 

Інші виплати працівникам – Відповідно до колективних угод підприємств Група здійснює 

одноразові виплати під час виходу на пенсію працівників, які пропрацювали тривалий час, у 

розмірі до десяти місячних окладів та інші різноманітні ювілейні виплати. Сума таких 

платежів залежить від вислуги років працівника у Групі.  Ці ювілейні виплати являють собою 

довгострокові виплати працівникам і не мають спеціального фонду.  

Чисте зобов’язання Групи стосовно цих виплат розраховується із використанням тієї самої 

політики, яка описана вище для пенсійних зобов’язань. 



Резерви – Резерви визнаються, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або 

конструктивне) внаслідок минулої події, і при цьому існує ймовірність, що Група буде 

змушена погасити це зобов’язання, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов’язання. 

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцінку компенсації, необхідної для 

погашення поточного зобов’язання на звітну дату, з урахуванням усіх ризиків та 

невизначеності, характерних для цього зобов’язання.  У випадках коли сума резерву 

оцінюється з використанням потоків грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні 

для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість являє собою теперішню 

вартість цих потоків грошових коштів. 

У випадках коли очікується, що деякі або всі економічні вигоди, необхідні для відновлення 

суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська заборгованість визнається 

як актив, якщо існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане, і 

сума дебіторської заборгованості може бути достовірно визначена. 

Умовні зобов’язання та активи – Умовні зобов’язання не визнаються у консолідованій 

фінансовій звітності.  Вони розкриваються у примітках до консолідованої фінансової 

звітності, окрім випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, є незначною. 

Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються 

у примітках, якщо існує достатня ймовірність надходження економічних вигід. 

 

5. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

ОЦІНОК  

Під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності від керівництва вимагається 

прийняття професійних суджень, оцінок і припущень, які впливають на суми активів і 

зобов’язань, відображених у звітності, а також на розкриття умовних активів і зобов’язань та 

відображених сум доходів і витрат за звітний період.  Професійні судження, оцінки та 

пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які 

вважаються важливими.  Внаслідок невизначеності, яка властива таким оцінкам, фактичні 

результати, відображені у майбутніх періодах, можуть відрізнятися від цих оцінок.  

Істотні судження у процесі застосування облікової політики – У процесі застосування 

облікової політики Групи керівництво зробило певні судження, окрім тих що вимагають 

використання оцінок, які мають найістотніший вплив на суми, визнані у консолідованій 

фінансовій звітності.  Ці професійні судження, окрім іншого, включають правомірність 

застосування припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі.  

Основні джерела невизначеності оцінок – Нижче наведені основні припущення стосовно 

майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які 

мають суттєвий ризик стати причиною внесення істотних коригувань у балансову вартість 

активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року. 

(i) Можливість відшкодування основних засобів 

Станом на 31 грудня 2014 року Група здійснила оцінку зовнішніх та внутрішніх показників, 

які потенційно можуть вказувати на те, що сума відшкодування основних засобів Групи 

могла впасти нижче їхньої балансової вартості. 

Окрім іншого, керівництво здійснило оцінку впливу на консолідований фінансовий стан 

Групи таких показників як: недостатнє використання виробничих потужностей та постійне 

скорочення обсягів переробки сирої нафти (2.09 мільйона тон у 2014 році у порівнянні із 2.5 

мільйона тон у 2013 році); падіння світових цін на сиру нафту у кінці 2014 року і у 2015 році; 

істотну девальвацію курсу української гривні щодо долара США, та збільшення відсоткових 

ставок. 

За результатами оцінки Група визначила, що, у сукупності, вплив цих зовнішніх та 

внутрішніх показників не надав свідчень стосовно того, що основні засоби Групи могли 

зазнати зменшення корисності станом на 31 грудня 2014 року і, відповідно, не призвели до 



огляду на предмет зменшення корисності із використанням дисконтованих потоків грошових 

коштів. 

(ii) Строки корисного використання основних засобів 

Оцінка строку корисного використання об’єкта основних засобів залежить від судження 

керівництва, яке базується на досвіді роботи з аналогічними активами.  Під час визначення 

строку корисного використання активу керівництво бере до уваги умови очікуваного 

використання активу, очікуваний строк технічного старіння, фізичний знос та умови роботи, 

в яких буде експлуатуватися цей актив.  Зміна кожної з цих умов або оцінок може в 

результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.   

Протягом поточного року керівництво визначило, що не було змін у строках корисного 

використання основних засобів.  

(iii) Резерв на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської 

заборгованості  

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності дебіторської заборгованості базується 

на оцінці Групою можливості зібрати дебіторську заборгованість у конкретних клієнтів.  

Якщо погіршення кредитоспроможності основних клієнтів або фактичне невиконання ними 

зобов’язань перевищують зроблені оцінки, то фактичні результати можуть відрізнятися від 

таких оцінок.  Якщо Група визначить, що не існує об’єктивних свідчень виникнення 

знецінення для індивідуально оціненої дебіторської заборгованості, незалежно від її розміру, 

вона включає цю дебіторську заборгованість у групу дебіторської заборгованості з 

аналогічними характеристиками кредитного ризику та колективно здійснює їхню оцінку на 

предмет зменшення корисності.  

Станом на 31 грудня 2014 року керівництво виконало оцінку дебіторської заборгованості на 

предмет можливості її відшкодування.  За результатами цієї оцінки керівництво визнало 

зменшення резерву у сумі 46,111 тисяч гривень. 

(iv) Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків у тій 

мірі, в якій існує ймовірність одержання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого 

можуть бути реалізовані ці збитки.  Від керівництва вимагається прийняття істотних суджень 

під час визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані на основі 

ймовірних строків одержання та розміру майбутніх оподатковуваних прибутків, разом із 

майбутньою стратегією податкового планування.   

Станом на 31 грудня 2014 року керівництво виконало оцінку тимчасових різниць, які 

зменшують оподаткований прибуток чи відносяться на витрати в цілях оподаткування і які 

виникають від невикористаних податкових збитків, торгової та іншої дебіторської 

заборгованості і пенсійних зобов’язань у результаті наявності майбутнього оподатковуваного 

прибутку, за рахунок якого можна реалізувати ці тимчасові різниці, які відносяться на 

витрати в цілях оподаткування.  На основі результатів такої оцінки станом на 31 грудня 2014 

року Група не визнала тимчасові різниці, які відносяться на витрати в цілях оподаткування, у 

сумі 962,513 тисяч гривень (2013: 1,681,099 тисяч гривень).  

(v) Резерв на покриття збитків за претензіями та судовими розглядами 

Група є відповідачем у низці судових спорів зі своїми контрагентами.  Резерв на покриття 

збитків за претензіями та судовими розглядами являє собою оцінку керівництвом вірогідних 

збитків, які можуть бути понесені у результаті негативного наслідку судових розглядів.   

На основі результатів такого огляду станом на 31 грудня 2014 року Група визнала 

нарахування витрат за претензіями та судовими розглядами, штрафами та відповідною пенею 

у сумі 251,637 тисяч гривень (2013: 184,620 тисяч гривень). 

(vi) Пенсійні та інші виплати працівникам 

Під час визначення кінцевої вартості надання пенсійних та інших довгострокових виплат 

працівникам Група здійснює найкращу оцінку використовуваних змінних величин, до яких 

належить низка демографічних припущень щодо майбутніх характеристик теперішніх та 

колишніх працівників (таких як смертність у працездатному віці та після виходу на пенсію, 



рівень плинності кадрів, непрацездатність та достроковий вихід на пенсію тощо), а також 

фінансові припущення (ставки дисконтування, майбутня заробітна плата та розміри 

виплат тощо). 

(vii) Оподаткування 

Група є платником податку на прибуток та інших податків. Під час визначення суми 

зобов’язань з податку на прибуток та інших податків вимагається застосування істотних 

суджень у силу складності українського податкового законодавства та неоднозначного його 

тлумачення податковими органами на регіональному та загальнодержавному рівнях.  

Відмінності у тлумаченні законодавства та нормативних актів можуть призвести до 

виникнення судових розглядів і, як результат, стати причиною нарахування додаткових 

податків, штрафів і пені, причому ці суми можуть бути суттєвими.   

 

6. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИПУЩЕННЯ ЩОДО ЗДАТНОСТІ ГРУПИ 

ПРОДОВЖУВАТИ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ 

Станом на 31 грудня 2014 року короткострокові зобов’язання Групи перевищували її 

оборотні активи на 841,342 тисячі гривень (31 грудня 2013 року: 1,095,086 тисяч гривень) та 

за рік, який закінчився на зазначену дату, Група мала негативний грошовий потік від 

операційної діяльності в сумі 615,235 тисяч гривень. 

Операційні результати Групи у 2014 та 2013 роках зазнали негативного впливу у результаті 

низького рівня використання нафтопереробних потужностей у результаті припинення 

постачання сирої нафти традиційними каналами, а також внаслідок несприятливих умов у 

нафтопереробній галузі в Україні.  У 2014 році Група завершила процес модернізації деяких з 

її виробничих одиниць і у 2011 році розпочала виробництво бензинового пального, яке 

відповідає вимогам стандарту Євро-4, а також дизельного пального зі зниженим вмістом 

сірки, яке відповідає вимогам якості за зміненими стандартами. 

Станом на 31 грудня 2014 року істотна частина короткострокових зобов’язань Групи 

належить до сплати пов’язаним сторонам і, на думку керівництва, воно зможе переглянути 

умови оплати таким чином, щоб зробити їх гнучкішими за ринкові умови, і уникнути 

істотного впливу на позицію ліквідності Групи. Окрім того, на думку керівництва, падіння 

світових цін на нафту матиме сприятливий вплив на групу і потенційно може сприяти 

диверсифікації постачань сирої нафти для Групи. 

Відповідно, ця консолідована фінансова звітність була підготовлена на основі припущення 

щодо здатності Групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі, згідно з яким 

передбачається реалізація активів та погашення зобов’язань у ході звичайної господарської 

діяльності. 

7. ДОХОДИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

2014 рік  20,647,208 

2013 рік  18,398,027 

8. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

2014 рік  19,116,223 

2013 рік  18,663,849 

9. ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ТА ЗБУТ 

2014 рік  524,714 

2013 рік  369,732 

Група провадить постачання готової продукції для клієнтів і несе витрати на транспортування 

готової продукції до місця призначення, узгоджені у договорах купівлі-продажу із клієнтами. 

 

Продовження тексту приміток 

 

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

2014 рік  219,991 

2013 рік  198,209 



11. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

2014 рік  169,628 

2013 рік  175,217 

12. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

2014 рік  169,042 

2013 рік  1,372,534 

13. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

2014 рік  96,283 

2013 рік  83,679 

14. ІНШІ ВИТРАТИ 

2014 рік  95,385 

2013 рік  24,069 

15. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року, Група сплачувала зі свого прибутку 

податок на прибуток підприємств за ставкою у розмірі 18% (2013: 19%).  

Усього (вигід)/витрат з податку на прибуток 

2014 рік  (71,711) 

2013 рік  9,493 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання станом на 31 грудня 2014 та 2013 років 

оцінювались на основі податкових ставок, які, як очікується будуть застосовуватись до 

періоду, у якому передбачається сторнувати тимчасові різниці. 

Інформація про невизнані тимчасові різниці, які відносяться на витрати в цілях 

оподаткування, та невикористані податкові збитки станом на 31 грудня 2014 та 2013 років: 

2014 рік  962,513 

2013 рік  1,681,099 

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років Група не визнала податкові збитки, перенесені на 

майбутні періоди, тимчасові різниці за торговою та іншою дебіторською заборгованістю і 

пенсійні зобов’язання із визначеними виплатами, оскільки не існувало впевненості, що Група 

зможе отримати достатні оподатковувані прибутки, за рахунок яких можна буде реалізувати 

ці відстрочені податкові активи. 

Інформація про рух чистих відстрочених податкових активів за роки, які закінчилися 

31 грудня 2014 та 2013 років, була представлена таким чином: 

16. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Станом на 31 грудня 2014 року основні засоби вартістю 206,345 тисяч гривень були повністю 

амортизовані (2013: 154,579 тисяч гривень).  

17. ЗАПАСИ 

Запаси представлені таким чином: 

 31.12.2014   31.12.2013 

Готова продукція 1,645,960  507,063  

Незавершене виробництво  767,073  639,332  

Сира нафта  436,966   512,346  

Запасні частини, пакувальні та інші матеріали 144,887   159,584  

Інше  45,332   52,462  

Усього 3,040,218  1,870,787  

Станом на 31 грудня 2014 року запаси у сумі 900,008 тисяч гривень (2013: 1,133,033 тисячі 

гривень) були використані як забезпечення банківських позик. 

Група зменшила вартість певних запасів до їхньої чистої вартості реалізації.   

Первісна балансова вартість цих запасів представлена таким чином: 

 31.12.2014   31.12.2013 

Готова продукція 652,982  531,753  

Усього 652,982  531,753 



Стосовно зменшення вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації Група визнала 

витрати у сумі 49,082 тисячі гривень (2013: 35,520 тисяч гривень), які були включені до 

складу собівартості реалізації. 

18. ПЕРЕДОПЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ 

Передоплати постачальникам: 

2014 рік  497,830 

2013 рік  212,634 

19. ПОДАТКИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ ТА ПЕРЕДОПЛАТИ ЗА ПОДАТКАМИ 

2014 рік  78,961 

2013 рік  213,133 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від зменшення корисності податків до 

відшкодування та передоплат за податками представлена таким чином: 

 2014  2013 

Залишок на початок року (779)   (106,445)  

Нараховано у консолідованому звіті про прибутки або 

збитки та інші сукупні доходи  -  105,666 

Залишок на кінець року (779)   (779) 

 

20. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

2014 рік  3,637,460 

2013 рік  1,987,693 

Середній кредитний період для клієнтів Групи становить 60 днів.  На торгову дебіторську 

заборгованість, прострочену більше ніж на 60 днів від дня погашення за договором резерв не 

формується , але далі залишки регулярно переглядаються на основі фактів та обставин, які 

існують станом на кожну звітну дату. У випадку коли виявляється зменшення корисності 

будь-якої окремої суми торгової дебіторської заборгованості, на непогашену суму 

створюється спеціальний резерв. 

Перед прийняттям будь-якого нового клієнта Група здійснює оцінку кредитоспроможності 

потенційного клієнта.  До клієнтів Групи не застосовується кредитних лімітів.  Із залишку 

торгової та іншої дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2014 року п’ять 

найбільших дебіторів Групи становили 63% (2013: 82%) від валового непогашеного залишку. 

Інформація про рух резерву на покриття збитків від зменшення корисності торгової та іншої 

дебіторської заборгованості представлена таким чином: 

 2014  2013 

Залишок на початок року 425,171   1,570,210  

    

Визнано у консолідованому звіті про прибутки або збитки 

та інші сукупні доходи  (46,111)   (1,140,735) 

Суми, списані як безнадійні -  (4,304)  

Залишок на кінець року 379,060   425,171  

 

21. АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ 

Станом на 31 грудня 2014 та 2013 років акціонерний капітал Компанії включав 1,481,276,420 

затверджених та випущених простих акцій номінальною вартістю 0.5 гривні кожна.  Усі акції 

мають рівні права голосу та права на отримання дивідендів.  Балансова вартість акціонерного 

капіталу містить коригування на вплив інфляції у сумі 590,544 тисячі гривень, яке відображає 

вплив гіперінфляції, яка існувала в Україні від дати внесення акціонерного капіталу до 

1 січня 2001 року. 

Згідно з українським законодавством сума дивідендів обмежується сумами чистого прибутку 

за звітний рік або будь-якими іншими резервами, які підлягають розподілу та не 

перевищують суму нерозподіленого прибутку, відображеного у фінансовій звітності згідно з 



П(с)БО.  Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2014 та 2013 років, Компанія не 

оголошувала дивідендів. 

22. ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІЗ ВИЗНАЧЕНИМИ ВИПЛАТАМИ 

Пенсійні плани із визначеними внесками – Працівники Групи отримують пенсії від держави 

згідно із пенсійним законодавством України.  Внески до Державного пенсійного фонду 

відображаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за 

методом нарахувань.  Загальна сума витрат за внесками до Державного пенсійного фонду, 

відображена у консолідованому звіті про прибутки або збитки та інші сукупні доходи за рік, 

який закінчився 31 грудня 2014 року, становила 103,868 тисяч гривень (2013: 92,578 тисяч 

гривень). 

Пенсійні плани із визначеними виплатами – Окрім того, Група зобов’язана компенсувати 

Державному пенсійному фонду України суми пенсій, виплачуваних певним групам її 

колишніх працівників, які працювали у небезпечних для здоров’я умовах праці, і, відповідно, 

одержали право виходу та одержання пенсії раніше встановленого пенсійним законодавством 

віку.  Ці додаткові зобов’язання відносяться на витрати, коли Група має їх компенсувати у 

відповідності із щомісячними нарахуваннями, які здійснює Державний пенсійний фонд.  

Окрім того, Група включає до пенсійних планів із визначеними внесками одноразові виплати 

за вислугу років працівникам, які пропрацювали тривалий час і виходять на пенсію, та інші 

ювілейні виплати. 

Протягом 2014 року Група визнала результати переоцінки пенсійних зобов’язань із 

визначеними виплатами у сумі 33,166 тисяч гривень у складі іншого сукупного збитку (2013: 

19,239 тисяч гривень у складі іншого сукупного доходу).  Чисті відсотки були визнані у 

консолідованому прибутку або збитку як фінансові витрати, а витрати за поточні послуги 

були визнані у консолідованому прибутку або збитку у складі собівартості реалізації. 

23. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

2014 рік  4,685,282 

2013 рік  3,158,739 

Протягом року, який закінчився 31 грудня 2014 року, середній кредитний період для 

постачальників Групи становив період від 35 до 50 днів (2013: від 35 до 50 днів). На 

прострочену суму заборгованості відсотки не нараховувались. 

24. БАНКІВСЬКИ ПОЗИКИ 

2014 рік  1,487,899 

2013 рік  496,134 

Станом на 31 грудня 2014 року банківські позики Групи були забезпечені запасами у сумі 

900008 тисяч гривень (2013: 1,133,033 тисячі гривень) .  

25. ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ ДО СПЛАТИ 

2014 рік  180,954 

2013 рік  140,927 

26. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 

До пов’язаних сторін належать акціонери, афілійовані компанії та підприємства, які 

знаходяться у спільній власності та під спільним контролем разом з Групою, а також члени 

провідного управлінського персоналу.  

Група провадить істотні операції зі своїми пов’язаними сторонами, включно з операціями 

придбання сирої нафти та продажу нафтопродуктів. Умови ведення господарської діяльності 

із пов’язаними сторонами визначаються на основі угод, характерних для кожного 

конкретного договору або операції.   

27. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Законодавство – В Україні відбувається вдосконалення національних стандартів стосовно 

нафтопродуктів.  Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики затвердив поправки до стандартів якості бензину та дизельного пального, які 

спочатку планувалося запровадити, починаючи з 1 січня 2011 року, щодо вмісту у бензині 

різних компонентів, таких як сірка, бензол, ароматичні вуглеводні тощо.  Введення у дію цих 



поправок у подальшому було відкладене до 1 січня 2012 року, а потім перенесене на 2017 рік.  

Основною метою цих змін є підвищення якості бензину та дизельного пального і приведення 

їх у відповідність з європейськими стандартами.  Станом на 31 грудня 2014 року керівництво 

переконане, що якість пального, яке виробляється Групою, задовольнятиме майбутнім 

стандартам. 

Оподаткування – Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового 

адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства 

та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників 

податків.  Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового 

законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати 

причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути 

суттєвими.  Змушений вирішувати поточні економічні та політичні проблеми, уряд 

запровадив певні реформи у податковій системі України, прийнявши Закон України „Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України“, 

який набув чинності із 1 січня 2015 року, за виключенням певних положень, які набувають 

чинності пізніше. 

Найсуттєвіші зміни до Податкового кодексу стосуються правил, які регулюють сплату 

податку на додану вартість („ПДВ“), перегляду правил розрахунку податку на прибуток 

підприємств і запровадження податку на нерухомість, таким чином: 

Згідно із Законом, вихідний ПДВ до сплати податковим органам базується на операціях 

постачання товарів та послуг, за вирахуванням вхідного ПДВ, якщо визначено, що цей ПДВ 

був сплачений податковим органам постачальниками Компанії.  Також була запроваджена 

мінімальна податкова база для вхідного ПДВ за придбані товари і послуги та мають бути 

відкриті спеціальні рахунки з ПДВ для кожного платника податків у Державному 

казначействі України для цілей ПДВ.  Метою цих спеціальних рахунків з ПДВ є гарантувати 

виконання зобов’язань з ПДВ платниками податків;   

Оподатковувані доходи повинні розраховуватися виключно на основі облікових даних 

шляхом коригування прибутку (збитку) до оподаткування на суму певних різниць, які 

виникають у результаті різного трактування правил бухгалтерського обліку та Податкового 

кодексу України, а не у результаті окремого розрахунку оподатковуваних доходів та витрат, 

які відносяться на витрати у цілях оподаткування; 

Було запроваджено новий податок на нерухомість, який нараховується у залежності від площі 

у будівлях Компанії (з урахуванням певних пільг).   

На думку керівництва, Компанія виконала усі вимоги чинного податкового законодавства і на 

разі здійснює оцінку можливого впливу від запроваджених змін. 

Група є відповідачем у низці судових розглядів із податковими органами.  У випадках коли 

ризик вибуття фінансових ресурсів, викликаний невизначеностями, пов’язаними з 

українським податковим законодавством, вважається вірогідним, і його суму можна 

достовірно визначити, Група відобразила ці умовні зобов’язання як нарахування резерву на 

судові витрати.   

Трансфертне ціноутворення – – Починаючи із 1 вересня 2013 року, у Податковому кодексі 

Україні запроваджені нові правила, які базуються на рекомендаціях щодо трансфертного 

ціноутворення країн ОЕСР, стосовно визначення і застосування справедливих ринкових цін, у 

результаті чого були внесені істотні зміни у нормативно-правові акти щодо трансфертного 

ціноутворення („ТЦ“) в Україні. 

Компанія імпортує товари, які можуть потенційно входити у сферу застосування нових 

українських нормативно-правових актів щодо ТЦ.  Податкові органи можуть нарахувати 

додаткові податкові зобов’язання стосовно певних операцій, якщо, на їхню думку, 

ціноутворення за цими операціями відбувалося на не ринкових умовах.  Оскільки практика 

впровадження нових правил трансфертного ціноутворення іще недостатньо розвинута і певні 

положення нових правил можуть стати причиною суперечностей у результаті їх різного 



трактування, вплив можливих претензій з боку податкових органів щодо позицій Компанії із 

його застосування неможливо достовірно оцінити. 

Юридичні питання – Під час звичайної господарської діяльності Група бере участь у 

судових розглядах та до неї висуваються претензії.  У випадках коли ризик вибуття 

фінансових ресурсів, пов’язаних з такими судовими розглядами та претензіями, вважається 

вірогідним і його суму можна достовірно визначити, Група відобразила ці умовні 

зобов’язання як нарахування резерву на судові витрати. У випадках коли керівництво Групи 

оцінює ризик вибуття фінансових ресурсів як можливий, або його суму не можна достовірно 

визначити, Група не створює резерву на покриття таких умовних зобов’язань.  Станом на 

31 грудня 2014 та 2013 років керівництво визначило, що не існувало жодних таких умовних 

зобов’язань. 

Умовні зобов’язання, пов’язані з питаннями охорони навколишнього середовища – Група 

протягом багатьох років працює у нафтопереробній галузі України.  Звичайна діяльність 

Групи завдає шкоди навколишньому середовищу.  Група періодично оцінює свої 

зобов’язання у відповідності до законодавства про охорону навколишнього середовища і 

регулярно сплачує збори за його забруднення. За оцінками керівництва, станом на 31 грудня 

2014 та 2013 років Група не мала жодних непогашених таких зборів та відповідних штрафів. 

Застосування екологічного законодавства в Україні продовжує розвиватися, і ставлення 

державних органів постійно переглядається.  Потенційні зобов’язання, які можуть виникнути 

у результаті посилення контролю над виконанням існуючих законів, цивільних позовів або 

змін у законодавстві, неможливо оцінити. 

Контрактні зобов’язання за капітальними витратами – Станом на 31 грудня 2014 року 

Група не мала зобов’язань за договорами про капітальні витрати на придбання основних 

засобів та послуг (2013:  70,214 тисяч гривень). 

Операційна оренда: Група як орендар – Група орендує транспортні засоби та офісні 

приміщення.  Відповідні договори оренди були укладені, у середньому, на строк від одного 

до п’яти років.  

Соціальні зобов’язання – Група бере участь в обов’язкових та добровільних соціальних 

програмах.  Соціальні активи, а також регіональні соціальні програми приносять користь 

суспільству загалом і, звичайно, не обмежуються працівниками Групи.  Керівництво планує 

продовжувати фінансування цих соціальних програм у найближчому майбутньому. 

 

28. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

У цій Примітці подано інформацію про способи визначення Групою справедливої вартості 

різних фінансових активів та фінансових зобов’язань. 

Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або 

сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 

оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із 

використанням іншої методики оцінки.  Під час оцінки справедливої вартості активу або 

зобов’язання Група бере до уваги характеристики відповідного активу або зобов’язання так, 

якби учасники ринку враховували ці характеристики під час визначення ціни активу або 

зобов’язання на дату оцінки.  Справедлива вартість для цілей оцінки та/або розкриття у цій 

консолідованій фінансовій звітності визначається на такій основі.  

 

Окрім того, для цілей консолідованої фінансової звітності оцінки справедливої вартості 

розподіляються за категоріями на Рівні 1, 2 або 3 у залежності від того, наскільки вхідні дані, 

використані для оцінок справедливої вартості, піддаються спостереженню, і важливості таких 

вхідних даних для оцінки справедливої вартості у цілому, які можна викласти таким чином:  

 Вхідні дані Рівня 1 являють собою ціни котирування (нескориговані) на активних 

ринках на ідентичні активи або зобов’язання, до яких підприємство може мати доступ 

на дату оцінки; 



 Вхідні дані Рівня 2 являють собою вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-

го рівня), які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або 

опосередковано; та 

 Вхідні дані Рівня 3 – це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у 

відкритому доступі. 

За оцінками, справедлива вартість дорівнює балансовій вартості грошових коштів та їхніх 

еквівалентів, торгової та іншої дебіторської заборгованості, торгової та іншої кредиторської 

заборгованості та банківських позик у силу короткострокового характеру цих фінансових 

інструментів. 

 

29. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Управління ризиком капіталу – Група управляє своїм капіталом для забезпечення гарантії 

того, що вона зможе продовжувати свою діяльність на безперервній основі, одночасно 

забезпечуючи максимальний прибуток акціонерам через оптимізацію балансу заборгованості 

та власного капіталу.  Керівництво Групи регулярно переглядає структуру капіталу.  

За результатами таких переглядів Група вживає заходів для збалансування загальної 

структури капіталу шляхом погашення існуючої заборгованості. 

Структура капіталу Групи включає чисту заборгованість (банківські позики за вирахуванням 

грошових коштів та їхніх еквівалентів) та власний капітал Групи (який складається із 

акціонерного капіталу, та нерозподіленого прибутку).  

Основні категорії фінансових інструментів  
Основними ризиками, які виникають від фінансових інструментів Групи, є валютний ризик, 

кредитний ризик та ризик ліквідності. 

Валютний ризик – Валютний ризик являє собою ризик того, що фінансові результати Групи 

зазнають несприятливого впливу від зміни курсів обміну валют, який властивий для Групи.  

Група провадить певні операції, деноміновані в іноземних валютах.  Група не використовує 

жодних похідних фінансових інструментів для управління валютним ризиком. 

У нижченаведеній таблиці подана детальна інформація про чутливість Групи щодо 

послаблення на 50% української гривні відносно долара США та євро за рік, який закінчився 

31 грудня 2014 року (2013: 10%).  Цей аналіз чутливості включає лише непогашені монетарні 

статті, виражені в іноземних валютах, і коригує їх перерахування на кінець періоду з 

урахуванням 50% зміни в курсах обміну валют за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року, 

яка приблизно дорівнює фактичному рівню девальвації гривні стосовно долара США і євро за 

перші три місяці 2015 року. Значення внизу вказує збиток у результаті зміцнення української 

гривні на відповідну дату відносно відповідної валюти.  

 

Долари США – вплив   Євро – вплив  

2014  2013  2014  2013 

        

Збиток  (322,379)  (29,491)  (3,869)   (726) 

Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик того, що клієнт може не оплатити 

або не виконати свої зобов’язання в строк перед Групою, у результаті чого Група може 

зазнати фінансових збитків. 

 

Перед прийняттям будь-якого нового клієнта Група використовує внутрішню кредитну 

систему для оцінки кредитної якості окремо для кожного потенційного клієнта.  

Балансова вартість дебіторської заборгованості являє собою максимальну суму кредитного 

ризику Групи.   

Ризик ліквідності – Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Група не зможе погасити 

свої зобов’язання по мірі настання строків їхнього погашення.  Позиція ліквідності Групи 

ретельним чином контролюється та управляється.  Група використовує процес детального 

бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність достатніх 

ресурсів для виконання своїх платіжних зобов’язань. 


